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 ของนกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 
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บทคดัย่อ 

         การวิจยัครัง้นี้มีจุดประสงค์ คือ1) เพื่อเปรยีบเทียบคะแนนของความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์2) เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนการศกึษานอกระบบในการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์  กลุ่มตวัอย่างคอื นักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช ประจ า ทบ. 1/59และ 2/59 จ านวน 20คน ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แผนการเรยีนรู้โดยใช้การจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์
จ านวน 6 แผนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรยีนรู ้และ
แบบประเมนิความพงึพอใจ ในจดัการเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี(t-test) แบบ dependent  
         ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนการศึกษานอกระบบ กองทพัภาคที่ 3 ที่ได้รบัการศกึษาจาก
การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มกีารพฒันาความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
สูงขึน้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และนักเรยีนมคีวามพงึพอต่อใจต่อการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ในภาพรวมในระดบัมาก 
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Abstract 

 The purposes of this research aim 1) to compare scores of non-formal education 
students’ communicative English speaking competence before and after learning through 
storyline approach, 2) to study satisfaction of non-formal education students’ communicative 
English speaking competence by storyline approach. The samples used for the study are20 
non-formal education students in 3rd Army Area by purposive Sampling. The research 
instruments are: 6 curriculumsby storyline approach, Lessonplans, a speaking proficiency 
test, used as a pre-test and post-test,andSatisfaction survey. The data analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, and t-testdependent. 

The findings of the study are: all non-formal education students in 3rd Army 
Areaafter learning through storyline approach were developed communicative English 
speaking competencehigher than pre-experiment at the .01 level, andregarding participants 
satisfactions based on storyline approach are at a high level withall parts 
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บทท่ี  1 
 

บทน ำ 
 

ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
กฎบตัรอาเซยีนขอ้ 34บญัญตัวิ่า “The working language of ASEAN shall be 

English”  “ภาษาทีใ่ชใ้นการท างานของอาเซยีน คอื ภาษาองักฤษ” ความหมายทีเ่ป็นทีเ่ขา้ใจใน
ขัน้ตน้กเ็ป็นเพยีงเรือ่งของทางราชการและภาคธุรกจิเอกชนเท่านัน้ ซึง่หากเป็นเพยีงเท่านี้กเ็ป็น
เรื่องปรกตธิรรมดาของการท างานในโลกปจัจุบนัอยู่แลว้ แมจ้ะมหีมายความเพยีงว่าเป็นการใช้
ภาษาองักฤษในการสื่อสารระหว่างกนัในการท างานรว่มกนัของเจา้หน้าทีร่ฐับาลตลอดจนองคก์ร
และหน่วยงานต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง ทังภาครฐัและภาคเอกชน ทว่าความหมายของบทบญัญตัทิีใ่ห้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาของอาเซยีนส าหรบัการท างานร่วมกนันัน้มคีวามหมายกว้างไกลไปถงึ
ทุกส่วนของประชาคมอาเซยีนดว้ย (สมเกยีรต ิอ่อนวมิล, 2555) 

จากสภาพการตื่นตัวทางด้านการศึกษาและการแข่งขนัของตลาดแรงงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีนดงักล่าวในบรบิทของกองทพับกไดม้กีารศกึษาหาขอ้เสนอเพื่อเตรยีมก าลงัพล
ในกองทพับกในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ด้านภาษา พบว่าภาษาองักฤษ ยงัคงมคีวามส าคญัอย่าง
มากเนื่องจากเป็นภาษากลาง เป็นพื้นฐานส าหรบัในการติดต่อสื่อสารและการศึกษาร่วมกัน
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนภาษาท้องถิ่นเฉพาะภายในประเทศอาเซียนที่มีความ
หลากหลายยงัมคีวามจ าเป็นอยู่เช่นกนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มบุคลากรและก าลงั
พลทีเ่กีย่วขอ้งในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 2) ดา้นวฒันธรรมและสงัคม ก าลงัพลใน
กองทพับกตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัวถิปีฏบิตัต่ิางๆ ประเพณีวฒันธรรมทีส่ าคญัของแต่ละชาต ิทัง้นี้
เพื่อให้ก าลงัพลได้เข้าใจถึงวฒันธรรมและสงัคมของประเทศในกลุ่มอาเซยีนอย่างลกึซึ้งว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร ซึ่งจะมผีลต่อทศันคตทิี่ดรี่วมกนัของคนในชาตอิาเซยีนเหล่านัน้  3) ด้าน
หลกัสูตรหลกัการศึกษาในกองทพัและกระทรวงกลาโหมการศึกษาในหลกัสูตรส าคญัได้แก่ 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร วทิยาลยัการทพั และโรงเรยีนเสนาธกิาร
เหล่าทพัต่างๆหลกัสูตรชัน้นายรอ้ย หลกัสูตรชัน้นายพนั หลกัสูตรนายสบิชัน้ต้น และหลกัสูตร
นายสบิอาวุโส รวมทัง้หลกัสตูรผูช้ านาญพเิศษเฉพาะดา้น ควรมกีารพฒันาเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
บรบิทและความเชื่อมโยงต่างๆของประเทศภายในอาเซยีนและระหว่างกลุ่มอาเซยีนกบักลุ่ม
ประเทศทีเ่ป็นหุน้ส่วนต่างๆ 4)  ใหม้กีารพฒันาหลกัสูตรเฉพาะภารกจิในกระทรวงกลาโหมหรอื
เหล่าทพั เพื่อเตรยีมก าลงัพลสนับสนุนภารกจิตามขอ้ตกลงร่วม 5 ประการของอาเซยีน ได้แก่

0000 
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การใหค้วามช่วยเหลอืดา้นมนุษยธรรมและการบรรเทาภยัพบิตักิารรกัษาความมัน่คงทางทะเล 
การปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพ การแพทยท์างทหาร และการต่อต้านการก่อการรา้ย5)ให้มกีาร
แลกเปลี่ยนผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายใน
ประชาคมอาเซยีน โดยใหม้กีจิกรรมการฝึก และศกึษารว่มในทุกระดบัใหม้ากยิง่ขึน้ (ศูนยพ์ฒันา
หลกันิยมและยทุธศาสตร,์ กรมยทุธศกึษาทหารบก, 2555) 

ปญัหาข้อขดัข้องก าลงัพลในกองทพับกส่วนใหญ่ยงัมปีญัหาทางด้านภาษา ท าให้
ขาดความพรอ้มในดา้นภาษาองักฤษ และภาษาประเทศในอาเซยีน นอกจากน้ียงัมปีญัหาทาง
งบประมาณที่จดัสรรงบประมาณเฉพาะในด้านการศึกษาที่ยงัไม่เพยีงพอ ทัง้นี้เพื่อใช้ในการ
จดัการอบรมในด้านภาษาหรอืหลกัสูตรอื่นๆ ทีจ่ าเป็นในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนใหก้บัก าลงัพลทุกระดบัชัน้รวมทัง้การจดัสวสัดกิารสนบัสนุนใหแ้ก่นายทหารแลกเปลีย่น
ในกลุ่มประเทศอาเซียนการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการสอน ต้องติดตาม
ประเมนิผลการเรยีนการสอนอย่างจรงิจงั เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาประสทิธภิาพของก าลงั
พล ผูเ้ขา้รบัการศกึษา รวมทัง้การพฒันาประสทิธภิาพของอาจารยผ์ูส้อน 

กองทพับกมขีอ้เสนอแนะในการพฒันาดงันี้ 
1.  การพฒันาภาษาองักฤษและภาษาท้องถิ่น ควรมกีารพฒันาคุณภาพวทิยากร

อาจารยผ์ู้สอน ใหม้คีุณภาพ มเีนื้อหาที่มกีารสอนเกี่ยวขอ้งกบัการสนทนาในชวีติประจ าวนัและ
ศพัท์เฉพาะทางเทคนิคของแต่ละเหล่าสายวทิยาการนัน้ๆ เน้นกระบวนการเรยีนการสอนโดย
เพิม่การฝึกฝนในแต่ละทกัษะมกีจิกรรม learning by doing เช่น การพูดภาษาองักฤษในหน่วย
คดัเลอืกก าลงัพลเข้ารบัการศึกษาภาษาองักฤษในโรงเรยีนเหล่าสายวทิยาการ เพื่อสามารถ
น าไปถ่ายทอดแก่ก าลงัพลในระดบั unit school จดัสรรงบประมาณเพิม่ส าหรบัเพิม่จ านวนก าลงั
พลในการเขา้รบัการศกึษาเพื่อใหม้คีวามพรอ้มทางดา้นภาษาใหม้ากขึน้ 

2.  เพิ่มแรงจูงใจในรูปการเพิ่มค่าตอบแทนส าหรบัการศึกษาภาษาประเทศใน
อาเซยีนเพิม่เตมิ โดยพจิารณาให้เป็นความสามารถพเิศษ เพื่อการปฏบิตังิานในอนาคต ให้มี
การน าผลการประเมนิประสทิธภิาพการเรยีนการสอนมาปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

3.  ควรเพิม่ความสนใจในการศกึษาภาษาต่างชาตอิื่นๆ นอกประชาคมอาเซยีน เช่น 
ภาษาจีน เพราะประเทศอาเซียนมีกรอบความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ โดยมีแรงจูงใจใน
การศกึษาภาษาที ่2 หรอืที่ 3 เช่น การมเีงนิเพิม่พเิศษ โดยให้ความส าคญักบัภาษาที่จะไป
ปฏบิตังิานในพื้นที่ต่างๆ และให้มกีารแลกเปลี่ยนความรู ้โดยมผีู้สอนเป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้
ถ่ายทอด 

4.  ใหม้กีารเสรมิความรูใ้หก้บัก าลงัพล ในดา้นประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม สงัคม 
5.  ใหม้กีารเตรยีมก าลงัพลใหพ้รอ้ม ในดา้นการศกึษา การฝึกรว่ม 
6.  ใหม้กีารเพิม่จ านวนทุนการศกึษา ในส่วนของความร่วมมอืกนัการวจิยัรว่มกนั

ระหว่างประเทศ และการฝึกปฏบิตักิารรว่ม 
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7.  กรมยุทธศึกษาทหารบก ควรจดัตัง้องค์กรส าหรบัรบัผดิชอบตดิต่อประสานงาน
ในดา้นการฝึกศกึษาในหลกัสตูรต่างๆ และจดัเตรยีมพฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษแบบใหม่ เน้น
ทกัษะ ฟงั พูด อ่าน เขยีน ให้มากยิง่ขึน้โดยเน้นการสนทนาในชวีติประจ าวนั และศพัท์เฉพาะ
ทางทหารของแต่ละเหล่า 

8.  ควรใหก้ าลงัพลท าการศกึษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายระหว่างประเทศใหม้าก
ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทัง้ให้มีมุมมองในด้านความมัน่คงระดับ
นานาชาต ิ

9.  การฝึกศกึษา เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะในการเจรจาต่อรองในเวทรีะดบัอาเซยีนใหก้บั
ก าลงัพล 

10. แผนปฏบิตักิารในระยะสัน้ จดัใหม้หีน่วยประสานงานนายทหารนักเรยีนต่างชาต ิ
เพื่อดูแลดา้นสวสัดกิาร ความเป็นอยู่ของนายทหารนักเรยีน ท าการผลติสื่อการเรยีนการสอนที่
เหมาะสมในรปูภาษาองักฤษ และภาษาในประเทศอาเซยีน ใหม้โีครงการแลกเปลีย่น และศกึษา
ดงูานของอาจารยแ์ละนกัเรยีน เพื่อน ามาพฒันา และปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 

11. แผนปฏบิตัิการในระยะปานกลางจดัตัง้หน่วยงานประสานงานด้านการศึกษา
โดยเฉพาะส าหรบัในกลุ่มประชาคมอาเซยีน ได้แก่การประสานงานกบัประเทศสมาชกิก าหนด
คุณสมบตัิด้านการศึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือกก าลงัพลเพื่อไปปฏิบตัิงานนอกประ เทศให้
เหมาะสมกบัภารกจิในประเทศนัน้ๆ และเพื่อเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆก่อนการเดนิทางไป
ปฏิบตัิงาน จดัหลกัสูตรการศึกษาประวตัิความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกบัอาเซียน ตัง้แต่อดีตถึง
ปจัจบุนั และผลประโยชน์ทีไ่ทยจะไดร้บัจากประชาคมอาเซยีน 

12. แผนปฏบิตักิารในระยะยาว ปรบัปรุงหลกัสูตรการศกึษาใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
ให้สอดคล้องกบัความร่วมมอื 5 ด้าน การสรา้งเครอืข่ายการศกึษากบัสถาบนัที่มศีกัยภาพใน
รูปแบบการขอความร่วมมือ หรือร่วมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ จัดการฝึก/ศึกษาให้กับฝ่าย
อ านวยการร่วมกันระหว่างประเทศในประชาคมอาเซยีน (การฝึก CPX และ CTX) (กรม
ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง, 2555) 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปจัจุบันมีความส าคัญมาก เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร การเรยีนรู้ไม่ได้เรยีนเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านัน้ แต่เรยีนภาษาเพื่อให้
สามารถใชภ้าษาเป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทัง้ในชวีติประจ าวนัและการงานอาชพี การแสวงหาขอ้มูลเพิม่เตมิและเพื่อประกอบอาชพี 
ตลอดจนเพื่อให้สามารถน าประเทศไปสู่การแข่งขนัด้านเศรษฐกิจ เข้าใจความแตกต่างทาง
การเมอืงและวฒันธรรมในฐานะที่เป็นพลเมอืงโลกในยุคโลกาภวิตัน์ การเรยีนภาษาองักฤษจะ
ช่วยใหผู้เ้รยีนมวีสิยัทศัน์กวา้งไกล สามารถสื่อสารกบัชาวต่างประเทศไดอ้ย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมัน่ใจ  มเีจตคตทิี่ด ีต่อการใชภ้าษาและวฒันธรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ยงัมคีวามเขา้ใจ
และภาคภมูใิจในภาษาและวฒันธรรมไทย และสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ไทยสู่
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สงัคมโลก การที่ผูเ้รยีนจะใชภ้าษาไดถู้กต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนัน้ ขึน้อยู่กบัทกัษะการใช้
ภาษา ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนภาษาที่ด ีผู้เรยีนจะต้องมโีอกาสได้ฝึกฝนทกัษะการใช้
ภาษาให้มากที่สุด ทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน  การจดักระบวนการเรยีนการสอนต้อง
สอดคล้องกบัธรรมชาตแิละลกัษณะเฉพาะของภาษา  การจดัการเรยีนการสอนภาษาจงึควรจดั
กิจกรรมให้หลากหลาย ทัง้กิจกรรมการฝึกทกัษะทางภาษา และกิจกรรมการฝึกผู้เรยีนให้รู้
วธิกีารเรยีนภาษาดว้ยตนเองควบคู่ไปดว้ย อนัจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รยีนทีพ่ึง่ตนเองได ้( learner - 
independence) และสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ (lifelong learning) โดยใชภ้าษาองักฤษเป็น
เครื่องมอื ซึง่เป็นจุดหมายส าคญัประการหนึ่งของการปฏริปูการเรยีนรู ้คอืการใชค้วามสามารถ
ในดา้นการอ่านทีช่่วยใหไ้ดร้บัความรูแ้ละความเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง (กรมวชิาการ. 2546) 

ปญัหาของผู้เรียนภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ คือ การขาดความรู้ทางภาษาที่
เพียงพอในการสื่อสารและข้อจ ากัดทางภาษาบริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยอาจมคีุณภาพและมาตรฐานที่อยู่ในระดบัต ่า ทัง้นี้เมื่อเทยีบกบั
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกหรอืแมแ้ต่ในภมูภิาคอาเซยีน (ปณิชา นิตสิกุลวุฒ ิและ ทรงศร ีสรณสถาพร, 
2557) 

คนไทยที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ เพราะระบบการสอนเน้นที่การเรยีน
ไวยากรณ์ สอนใหอ่้าน แต่ไม่ไดส้อนใหผู้เ้รยีนน ากลบัมาใชง้าน ซึง่การประเมนิว่าภาษาองักฤษ
ของคนไทยอยู่ในระดบัต ่า น่าจะมกีารประเมินจากการสื่อสาร การพูด ซึ่งคนไทยพูดไม่ได ้
เพราะไม่ได้ถูกสอนให้น าไปใช้คนไทยให้ความส าคญักบัการเรยีนไวยากรณ์ รูปแบบประโยค 
และค าศพัท ์แต่ไมไ่ดเ้น้นทีก่ารน าไปใช ้แต่ชาวต่างชาตไิมไ่ด้วดัทีไ่วยากรณ์ แต่วดัทีก่ารพูดการ
สื่อสาร วดัว่าคุณมคีวามสามารถในการสื่อสารมากเพยีงใด นอกจากนี้ระบบการสอนของไทยใช้
วธิกีารสอนแบบแยกส่วน ไม่เคยสอนใหค้ดิแบบภาพรวม การเรยีนสอนภาษาของเรา มปีญัหา
ตัง้แต่ระดบัล่าง นอกจากนี้ระบบการศกึษา ยงัไม่เปิดโอกาสใหค้รไูดพ้ฒันาตนเอง นอกจากการ
สอนหนังสอืแล้ว ครูต้องท าหน้าที่อื่นอีกด้วย เช่น ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีน เป็นครู
ธุรการ และยงัตอ้งท าผลงานของตนเองเตรยีมไวเ้พราะต้องมกีารประเมนิ เมื่อจบภาคการศกึษา 
ดงันัน้ครูจะให้ความส าคญักบัสิง่นี้มากกว่าการสอน ท าใหไ้ม่มเีวลาในการเตรยีมการเรยีนการ
สอน ไมม่โีอกาสไปอบรม เพื่อเพิม่ทกัษะและพฒันาตนเอง (วรลกัษณ์ ศรใีย, 2555) 

ระบบการศกึษาของไทยยงัเน้นไปทีก่ารสอน เพื่อใหน้กัเรยีนสอบเขา้มหาวทิยาลยัให้
ได้ มากกว่าที่จะเรยีนรูเ้พื่อใช้งานจรงิ ทุกวชิาจะเป็นเช่นนี้   ดงันัน้ระบบการศึกษาจงึเน้นที่
วชิาการมากกว่าจะใช้ไดจ้รงิ ขณะที่ภาษาองักฤษเป็นวชิาทกัษะ ต้องสอนใหน้ักเรยีนใชไ้ดจ้รงิ
(วรลกัษณ์ ศรใีย, 2555) 

จากบทความดงักล่าว ชี้ให้เหน็ว่ากองทพับกมกีารเตรยีมความพรอ้มในด้านต่างๆ 
เช่น1) ด้านภาษา 2) ด้านวฒันธรรมและสงัคม 3) ด้านหลกัสูตรหลกัการศกึษาในกองทพัและ
กระทรวงกลาโหม4)  ด้านการพฒันาหลกัสูตรเฉพาะภารกจิในกระทรวงกลาโหมหรอืเหล่าทพั 
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5) ด้านการแลกเปลี่ยนผู้เรยีนและผู้สอน รวมไปถึงด้าน ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง
อาเซยีน (ASEAN Political - Security Community) อกีด้วย ดงันัน้ ภาษาองักฤษจงึเป็น
สิง่จ าเป็น ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างประเทศในประชาคมอาเซยีน ตามที่กฎบตัรอาเซยีนขอ้ 
34 และจากการจดัอนัดบัความสามารถดา้นการใชภ้าษาองักฤษของคนไทยทัง้ในอนัดบัอาเซยีน
และอนัดบัโลกพบว่า คนไทยมคีวามรูด้้านภาษาองักฤษอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า จงึท าให้ผู้วจิยั
สนใจทีจ่ะพฒันาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษอย่างจรงิจงั โดยการใชแ้นวคดิการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ ดงังานวจิยัของปวณีา สุวรรณปกัษ์ (2558) เรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวิชาภาษาอังกฤษฟงั-พูด โดยใช้วิธีการเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน์พบว่า นักเรยีนมี
ความสามารถดา้นทกัษะการฟงั-พูด ภาษาองักฤษ เฉลี่ยแลว้ผ่านเกณฑอ์ยู่ในระดบัด ีจงึท าให้
ผู้วจิยัมคีวามสนใจที่จะศึกษา ด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารโดยการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรี่ไลน์เพราะผู้วจิยัพบว่า การสอนแบบสตอรี่ไลน์นัน้ มคีวามเหมาะสมในการจดัการ
เรยีนการสอนเนื้อหาทางการทหาร เนื่องจากวธิกีารนี้จะเน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางและเกิดขึ้น
จากประสบการณ์จรงิของผูเ้รยีนทีเ่กดิการสรา้งความรูใ้หม่ดว้ยตนของนักเรยีนเอง และงานวจิยั
ของอญัจมิา จนัทรแ์ก้ว (2555) ท าการศกึษาเรื่องการสรา้งหนังสอือเิลก็ทรอนิกสน์ิทานภาพค า
กลอนคุณธรรมพืน้บ้านของภาคใต้ สองภาษาเพื่อพฒันาความสามารถด้านการฟงัและพูดของ
เด็กปฐมวยั โดยใช้การจดัประสบการณแบบสตอรี่ไลน์โดยได้ท าการสร้างและพฒันาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์นิทานภาพค ากลอนคุณธรรมพื้นบ้านของภาคใต้  สองภาษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการฟงัและพูดของเดก็ปฐมวยั โดยใช้การจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์มา
ทดลองใชก้บัผลการวจิบัสรุปได้ดงันี้ หนังสอือเิลก็ทรอนิกสม์ผีลการประเมนิคุณภาพจากผูเ้ชยีว
ชาญด้านเนื้อหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.62 อยู่ในระดบัดมีาก จากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากนั 4.49 อยูใ่นระดบัดมีาก และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจเท่ากนั 4.69 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มี
ผลการประเมนิตามจรงิเท่ากนั 4.51 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และพบว่านักเรยีนมคีะแนนสอบหลงั
เรื่องสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05รวมทัง้งานวจิยัของ วรรณวไิล เชื้อ
มหาวนั (2550) ท าการศกึษาเรือ่งการใชร้ปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ในหน่วยการเรยีนรูเ้รื่อง 
สังข์ทอง ที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายค า วัดพระสิงห์ ส าห รับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนพระหฤทยั จงัหวดัเชยีงใหม่ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้1) การใชร้ปูแบบ
การสอนแบบสตอรี่ไลน์ เป็นวธิกีารสอนที่สามารถน าไปพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้ได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 2) ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยการเขยีนความเรยีงสูงขึน้หลงัจาก
ใชร้ปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 
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จดุมุ่งหมำยของกำรวิจยั 
1.  เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรยีนการศึกษานอกระบบ กองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดั
พษิณุโลก ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

2.  เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีน การศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 
ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

 
สมมติฐำนกำรวิจยั 

ความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ 
กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพษิณุโลก การทดลองหลงัสูงกว่าก่อน
การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

 
ขอบเขตของกำรวิจยั 

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
เนื้อหา 6 เรื่องที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ส าหรบักลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
กลุ่มสาระความรูพ้ืน้ฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะพืน้ฐานเกี่ยวกบัภาษา
และการสื่อสาร (ภาษาในมาตรฐานนี้หมายถงึภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) รหสัรายวชิา 
ภาษาองักฤษเพื่อชวีติและสงัคม (พต31001) ดงัต่อไปนี้ 

1.  การทกัทาย การแนะน าตวัเอง และการแนะน าตวัเองทางการทหาร  
2.  การสนทนาทางโทรศพัทแ์ละวทิยสุื่อสาร 
3.  การบอกเวลาและกจิวตัรประจ าวนั 
4.  การถาม-ตอบทาง ทศิทางและการใชแ้ผนที ่
5.  การบอกอาการทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
6.  การออกค าสัง่ทางการทหาร  
 
ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
ประชากรในการวิจยัครัง้นี้คือ นักเรียนการศึกษานอกระบบที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในกองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประจ า ทบ.
1/59 และทบ.2/59 จ านวน152 คน 
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กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักเรยีนการศกึษานอกระบบทีก่ าลงัศกึษาอยู่
ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในกองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรประจ า ทบ.1/59 
และทบ.2/59 จ านวน 20คน ไดม้าโดยการเจาะจง (purposive sampling) 

 
ขอบเขตด้ำนตวัแปรในกำรวิจยั 
ตวัแปรตน้ คอื การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
ตวัแปรตาม คอื 1.  ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

   2.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนฯ หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้
  แบบสตอรีไ่ลน์ 

 
ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ท าการทดลองในเดอืน มถุินายน 2560 โดยใช้การประเมนิความสามารถการพูด

ภาษาองักฤษจ านวน 2 ชัว่โมง และการจดัการเรยีนรู ้จ านวน 18 ชัว่โมง รวมเป็น 20 ชัว่โมง 
 
ค ำนิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

ความสามารถการพูด หมายถึง การสื่อสารที่ออกเสียงถูกต้อง เลือกค าศัพท์
เหมาะสมกบัสถานภาพและสถานการณ์ สื่อความหมายของค า โครงสร้างทางภาษามคีวาม
ถูกตอ้ง และมสี าเนียงและอากปักริยิา เป็นธรรมชาตเิหมอืนเจา้ของภาษา ผ่านการถ่ายทอดจาก
ความรูส้กึ ความคดิและประสบการณ์ เป็นภาษาทีเ่ขา้ใจไดร้ะหว่างผูพ้ดูและผูฟ้งั 

การจดัการเรยีนแบบสตอรีไ่ลน์ หมายถงึ การเรยีนการสอนที่รวมหลกัสูตรและการ
วธิกีารสอนเขา้ด้วยกนั โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง  สรา้งองคค์วามรู้จากฉาก ตวัละคร การ
ด าเนินเรื่องและเหตุการณ์ด้วยตนเองจากความรูใ้หม่ในชัน้เรยีนและประสบการณ์เดมิโดยการ
ก าหนดสถานการณ์ผ่านการใช้ค าถามหลกั(key questions) เพื่อน าไปสู่การจดักิจกรรมที่
หลากหลายบนเสน้ทางของเรือ่งราวอยา่งต่อเนื่องกนัเป็นล าดบั 

การศึกษานอกระบบ หมายถึง ระบบการศึกษาที่ได้รบัการรบัรองจากส านักงาน
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ให้จดัตัง้ขึน้นอกโรงเรยีนหรอื
ในหน่วยงานทหาร มกีารจดัหลกัสูตร ระยะเวลาในการเรยีนและการวดัและประเมนิผลยดืหยุ่น
สอดคล้องกับสภาพของหน่วยงานและความต้องการของผู้เรยีน โดยไม่เป็นการจ ากัด อาย ุ
รปูแบบการเรยีนการสอนหรอืสถานที ่

ความพึงพอใจ หมายถึงระดบัความรู้สึกในด้านบวกหรือลบของนักเรียนที่มีต่อ
กระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์เนื้อหาครูผู้สอนและผู้วิจยั และสถานที่และด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
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ครูทหาร หมายถงึ ครูประจ ากลุ่มการศกึษานอกระบบในหน่วยทหารซึง่จะต้องเป็น
ทหารหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกผ่านการอบรมครกูารศกึษานอกระบบโดยมวีุฒกิารศกึษาไม่
ต ่ากว่าปรญิญาตรแีละมใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ู

นักเรยีน หมายถงึ ทหารเกณฑ์ ประจ า ทบ.1/59 และทบ.2/59 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ในหลกัสูตรการศึกษานอกระบบของกองทพัภาคที่ 3 ค่าย
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1.  สามารถน าวธิกีารเรยีนรูน้ ามาใชพ้ฒันาความสามารถดา้นอื่นๆ เช่น การฟงั การ
อ่าน และการเขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2.  สามารถน าวธิกีารเรยีนรู ้ไปประยุกต์ใชก้บัหลกัสูตรวชิาอื่นๆ เช่น วทิยาศาสตร ์
ภาษาไทย เป็นตน้ 

3.  นักเรยีนสามารถประยุกต์วธิกีารพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในหน่วยงานและ
ชวีติประจ าวนัได ้
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษา โดยน าเสนอตามส าดบัดงันี้ 

1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
 1.1.  เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

 1.1.1.  ความหมายของการพดูเพื่อการสื่อสาร 
 1.1.2.  การจดัล าดบัความสามารถทางการพดู 
 1.1.3.  องคป์ระกอบในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
 1.1.4.  การวดัและประเมนิผลความสามารถการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

1.2.  เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 1.2.1.  ความหมายของการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 1.2.2.  หลกัการของการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 1.2.3.  การวางแผนการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 1.2.4.  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน 
 1.2.5.  ประโยชน์ของการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

1.3.  หลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 
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 1.3.2.  หลกัสตูรการศกึษานอกระบบ 
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 3.  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
1.  ความหมายของการพดูเพ่ือการส่ือสาร 

ทวศีกัดิ ์ชมูา  (2560)  กล่าวว่า การพดูภาษาองักฤษนัน้มใิช่ความสามารถในการ
ออกเสยีงตามไวยากรณ์เพยีงอยา่งเดยีว แต่รวมไปถงึการสื่อสารดว้ยถว้ยค า สาระ น ้าเสยีง และ
อากปักิรยิาความรู้สกึนึกคดิไปยบัผู้รบัสารด้วย  ผู้พูดต้องมคีวามสามารถด้านการออกเสยีง 
ค าศพัท์ โครงสร้างไวยากรณ์ วฒันธรรมทางภาษา และต้องมกีลวธิกีารพูดเพื่อการสื่อสารได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 

อรญา บ ารุงกิจ (2558)  กล่าวว่า การพูด คอื การสื่อสารที่ใช้ทัง้ อวจันภาษา
และวจันภาษา เพื่อแสดงความคดิและความรูข้องผูส้่งสาร และการพดูยงัเป็นทัง้ศาสตร ์และศลิป์
ทีผู่้ส่งสาร ทีต่้องใช้หลกัการและวธิกีารเพื่อส่งสารที่ดทีี่สุดให้ผูร้บัสาร เขา้ใจตรงตามเป้าหมาย
ของผูส้่งสารตัง้ไว ้

เจนจริา  ชยัปาน, ทรายขวญั  พรมแกว้,  สทิธ ิ ศรนีาค (2556)  กล่าวว่า การพูด
เพื่อการสื่อสารคอื ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูพ้ดูและผูฟ้งั ทางภาษาระหว่าง 2 คนขึน้ไป ซึง่จะต้องใช้
ส านวนกบับรบิทใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทัง้เป็นทีย่อมรบัของเจา้ของภาษาดว้ย 

ธุวพร ตนัตระกูล  (2555) กล่าวว่า การพูดหมายถงึการใชค้วามสามารถทางดา้น
ภาษา ท่าทางและความรู้สึกนึกคิดที่จะถ่ายทอดให้ผู้ฟงัเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่ส าคญั เพื่อ
แลกเปลีย่นข่าวสารขอ้มลูระหว่างบุคคล ตัง้แต่สองคนขึน้ไป การพูดทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ต้องใช้
ถ้อยค า น ้าเสยีง และอากปักรยิาในการพูด เพื่อให้สอดคล้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบั
โอกาส วฒันธรรมและประเพณนีิยมในสงัคม 

ลติเติลวูด (Litterwood, 1995) ได้อธบิายว่า การพูด หมายถึง การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่างๆ ระหว่างผู้พูดและผู้ฟงั ตัง้แต่สองคนขึ้นไป และผู้พูดจ าเป็นต้องสื่อสารให้ผู้ฟงั
เขา้ใจความหมายที่ผูพู้ดต้องการจะสื่อด้วย ผูพู้ดต้องใชค้ าพูดและภาษาทีเ่หมาะสมและถูกต้อง 
ตามสถานการณ์และรวมไปถงึ ความหมายของของการพูดเพื่อการสื่อสารไม่ใช้เพยีงการออก
เสยีงเพยีงอย่างเดยีว แต่การพูดต้องท าใหผู้อ้ื่นเขา้ใจจุดประสงคใ์นสิง่ทีผู่พู้ดพูดดว้ย การพูดใน
ระดบัสูงขึน้ไป ต้องมกีารใช้ส านวนภาษาที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรบัของเจา้ของภาษา เพราะ
การพูดที่เกิดจากความตัง้ใจจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ 

จากบทความดงักล่าว ผูว้จิยัสรุปไดว้่า การพูดเพื่อการสื่อสาร คอื การส่งสารจาก
ความรูส้กึ ความคดิและประสบการณ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นเสยีงค า ภาษา ส าเนียง รวมไปถึง 
อากปักริยิาต่าง ระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสารตัง้แต่สองคนขึน้ไป โดยการใช้หลกัการภาษาและ
ไวยากรณ์ทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัวฒันธรรมประเพณขีองสงัคมนัน้ๆ  
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2.  การจดัล าดบัความสามารถทางการพดู 
แคลโล (Carroll, 1982) ไดจ้ดัล าดบัความสามารถทางการพดูไว ้9 ระดบัดงันี้ 
ระดบัที ่1 หมายถงึระดบัทีผู่พ้ดูพดูไมไ่ดเ้ลย (non-user)  
ระดบัที ่2 หมายถงึระดบัทีผู่ใ้ชภ้าษาไดเ้ลก็น้อย (intermittent user)  
ระดบัที ่3 หมายถงึระดบัทีผู่พู้ดทีเ่ขา้ใจบทสนทนา สามารถจบัใจความได ้แต่ไม่

สามารถจบัรายละเอยีดได ้(extremely limited user)  
ระดบัที4่ หมายถงึระดบัทีผู่พ้ดูทีส่ามารถสนทนาโตต้อบไดแ้ต่ไมค่ล่องแคล่ว 
(marginal user) 
ระดบัที่ 5 หมายถงึระดบัที่ผู้พูดใช้ภาษาไดป้านกลางสามารถสื่อสารไดแ้ต่ไม่

ชดัเจนแต่ยงัมขี้อผดิพลาดในการใช้ไวยากรณ์ความคล่องแคล่วและท่าทางประกอบการพูด 
(modest user)  

ระดบัที ่6 หมายถงึระดบัทีผู่พู้ดใชภ้าษาในการพูดเรื่องราวทีพู่ดได้แต่ไม่ต่อเนื่อง
ในการสนทนาเป็นบางครัง้ (competence user)  

ระดบัที ่ 7 หมายถงึระดบัทีผู่พู้ดใชภ้าษาไดด้สีามารถเล่าเรื่องราวต่างๆไดอ้ย่าง
ชดัเจนมเีหตุผลแต่ยงัขาดความคล่องแคล่วและขาดความมัน่ใจ (good user)  

ระดับที่8 หมายถึงผู้พูดใช้ภาษาได้ดีมากสามารถพูดหรืออภิปรายอย่างมี
ประสทิธภิาพสามารถสนทนาและด าเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนมอีารมณ์ร่วมใน
การโตต้อบและใชก้รยิาท่าทางไดอ้ยา่งเหมาะสม (excellent user)  

ระดบัที่ 9 หมายถึงผู้พูดใช้ภาษาได้อย่างเชี่ยวชาญสามารถพูดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพสามารถดาเนินการสนทนาได้อย่างต่อเนื่องขยายความได้ตลอดจนสามารถพูดได้
ใจความส าคญั (expert user)  

จากบทความ ผู้วจิยัสรุปได้ว่า ล าดบัความสามารถทางการพูดไว้ทัง้ 9 ระดบันัน้     
การพูดหมายถงึความสามารถในการพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์และบทบาททีก่ าหนดให้
เพื่อให้ผู้ฟงัเข้าใจได้อย่างชัดเจนเหมาะสมและถูกต้องทักษะการพูดที่ดีนัน้ผู้พูดจะต้องมี
ความสามารถในการเลือกใช้ถ้อยค าน ้าเสียงรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช้ค าพูดอันได้แก่สีหน้า
สายตาท่าทางประกอบการพูดใหส้อดคล้องไดอ้ย่างคล่องแคล่วเหมาะสมถูกต้องกบัโอกาสและ
สถานการณ์ตลอดจนต้องมมีารยาทในการพูดที่ถูกต้องตามวฒันธรรมและประเพณีนิยมของ
สงัคมนัน้ๆดว้ย 

3.  องคป์ระกอบในการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
ทวศีกัดิ ์ชูมา  (2560)  กล่าวว่า องคป์ระกอบของการพูดทีจ่ะประสบความส าเรจ็

ไดต้อ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญั4องคป์ระกอบดงันี้ 
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1.  ตอ้งมคีวามรูด้า้นไวยากรณ์หรอืโครงสรา้ง (grammatical competence) 
หมายถงึความรูด้า้นภาษาไดแ้ก่ความรูเ้กี่ยวกบัค าศพัทโ์ครงสรา้งของค าประโยค

ตลอดจนการสะกดและการออกเสยีง 
2.  ตอ้งมคีวามรูด้า้นสงัคม (sociolinguistic competence) หมายถงึการใชค้ าและ

โครงสรา้งประโยคไดเ้หมาะสมตามบรบิทของสงัคมเช่นการขอโทษการขอบคุณการถามทศิทาง
และขอ้มลูต่างๆและการใชป้ระโยคค าสัง่เป็นตน้ 

3.  ตอ้งมคีวามรูใ้นการใชโ้ครงสรา้งภาษาเพื่อสือ่ความหมายดา้นการพดูและเขยีน 
(discourse competence)หมายถงึความสามารถในการเชื่อมระหว่างโครงสรา้งภาษา

(grammatical form) กบัความหมาย (meaning) ในการพดูและเขยีนตามรปูแบบและสถานการณ์
ทีแ่ตกต่างกนั 

4.  ต้องมคีวามรูใ้นการใช้กลวธิใีนการสื่อความหมาย (strategic competence) 
หมายถงึการใชเ้ทคนิคเพื่อใหก้ารตดิต่อสื่อสารประสบความส าเรจ็โดยเฉพาะการสื่อสารดา้นการ
พูดเช่นการใชภ้าษาท่าทาง (body language) เพื่อการขยายความโดยใชค้ าศพัทอ์ื่นแทนค าทีผู่้
พดูนึกไมอ่อกเป็นตน้ 

อรญา บ ารงุกจิ  (2558)  การพดูจะเกดิประโยชน์สูงสุดไดไ้ม่เพยีงแต่ผูพู้ดเท่านัน้ 
จะตอ้งมอีงคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งและมคีวามส าคญั ต่อการพูดมอีงคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญั 
5 ประการดงันี้ 

1.  ผู้พูด เป็นผู้ที่ถ่ายทอดสารที่ต้องการออกไปด้วยภาษา เพื่อให้ผู้ฟงัรบัรูแ้ละ
เข้าใจตรงกบัวตัถุประสงค์ที่ต้องการ ดงันัน้ต้องอาศยัศิลปะหรอืสิง่อื่นใดที่จะใช้ประกอบการ
ถ่ายทอดเช่นน ้าเสยีง ท่าทาง เป็นต้นผู้พูดนัน้จะต้องมคีุณสมบตัิหลายประการเช่น มคีวาม
เชื่อมัน่ ในตนเอง, มบีุคลกิภาพทีด่,ี มกีารเลอืกใช้ค าไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นต้น ใน
การทีผู่พ้ดูนัน้ มสีื่อประกอบการพดูผูพ้ดูตอ้งรูว้ธิกีารใช้สื่อดงักล่าวเพื่อไม่ใหก้ารพูดนัน้ เกดิการ
ตดิขดั และผูพ้ดูเองตอ้งมคีวามรูอ้ยา่งท่องแทเ้พื่อใหผู้ฟ้งัไดร้บัขอ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  ผู้ฟงั เป็นผู้ท าหน้าที่รบัการถ่ายทอดความรูค้วามคดิความรูส้กึประสบการณ์
ต่างๆจากผูพ้ดู โดยผ่านการฟงัผูฟ้งัควรใหค้วามสมใจกบัเรือ่งทีผู่พ้ดูนัน้ตอ้งการสื่อสาร หากเป็น
เรื่องที่สามารถศึกษาได้ก่อนล่วงหน้าผู้ฟงัควรศกึษาเรื่องนัน้มาก่อนเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น 
และเมือ่ตอ้งการจะซกัถาม ผูฟ้งัควรรอใหผู้พ้ดูนัน้พดูจบและรอเวลาเพื่อเปิดจงัหวะใหซ้กัถาม 

3.  สาร คอืขอ้ความที่ผู้พูดต้องการส่งต่อไปยงัผู้ฟงัควรเป็นเรื่องที่ผู้พูดนัน้มี
ความรู้ความสนใจเป็นเรื่องราวที่มเีหตุผลุมูลสามารถ่ายทอดอย่างเป็นล าดบัเพื่อให้ผู้ฟงัเกิด
ความเขา้ใจอยา่งชดัเจน นอกจากนัน้ทีส่ าคญัของสาร คอื ต้องเป็นสิง่ทีม่คีวามเหมาะสมกบัผูฟ้งั
และสถานการณ์ใน ขณะนัน้ดว้ย 

4.  สื่อ คอืสิง่ทีช่่วยใหผู้พ้ดู สามารถถ่ายทอดความรูค้วามคดิ ประสบการณ์ต่างๆ 
และอื่นๆ ของตนไปยงัผูฟ้งัไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ สื่อนัน้จะมคีวามน่าสนใจมากหรอืน้อยขึน้อยู่
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กบัสิง่ทีผู่พู้ดต้องเลอืกสรรมาใชเ้ริม่ตัง้แต่การเลอืกสื่อทางภาษากล่าวคอืการเลอืกถ้อยค าภาษา 
ในการบรรยายจนกระทัง่การเลอืกใช้โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมและเพื่อให้
เนื้อหามคีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ 

5.  ถอ้ยค า หรอืการพดูคอื การเลอืกสรรภาษาทีจ่ะใชใ้นการน าเสนอ ต้องถูกต้อง
เหมาะสม เขา้ใจง่ายออกเสยีงได้อย่างถูกต้องตามอกัขรวธิใีนการพูดบางเรื่องหากเรามกีารพูด
วรรคตอนผดิหรอืเวน้วรรคผดิการพูด ในครัง้นัน้ผูฟ้งัอาจเขา้ใจความหมายผดิหรอืเขา้ใจในสิง่ที่
แตกต่างกนัออกไปจากเรือ่งทีผู่พ้ดูตอ้งการจะสื่อสารนัน้เอง 

จากบทความ ผู้วิจยัสรุปได้ว่าการพูดจะประสบความส าเร็จได้ต้องมอีงค์ประกอบ 4 
ประการ คอื  

1.  ผูพู้ดหมายถึง ผูท้ีถ่่ายทอดสารออกมาเป็นภาษา ผู้ส่งสารที่ดตี้องมคีวามรู้ทัง้ 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์หรอืโครงสรา้ง (grammatical competence) และการใชโ้ครงสรา้ง
ภาษาเพื่อสื่อความหมายด้านการพูดและเขียน (discourse competence) ด้านสังคม 
(sociolinguistic competence) และกลวธิใีนการสื่อความหมาย (strategic competence) 

2.  ผูฟ้งั หมายถงึ ผูร้บัการถ่ายทอดสารจากผูพ้ดู ผูร้บัสารทีด่ตีอ้งมคีวามรู ้ ทัง้ 3
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นไวยากรณ์หรอืโครงสรา้ง (grammatical competence) และการใชโ้ครงสรา้ง
ภาษาเพื่อสือ่ความหมายดา้นการพดูและเขยีน (discourse competence) ดา้นสงัคม (sociolinguistic 
competence) และกลวธิใีนการสื่อความหมาย (strategic competence) 

3. สาร หมายถงึ เสยีงหรอืขอ้ความทีผู่พ้ดูถ่ายถอดไปยงัผูฟ้งั รวมไปถงึถอ้ยค าหรอื
ส าเนียงทีใ่ชใ้นการน าเสนอ 

4. สื่อ หมายถงึ สิง่ทีช่่วยน าพาสารจากผูพ้ดูไปยงัผูฟ้งั ไดแ้ก่ อากาศหรอืสิง่อุปกรณ์
ต่างๆ  

4.  การวดัและประเมินผลความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 
4.1.  วิธีการทดสอบความสามารถด้านการพดู 

 ฟินอคเชียโรและซาโกะ (Finocehiaro, Sango,1983) ได้เสนอวิธีการ
ทดสอบความสามารถทางดา้นการพดูไวด้งัต่อไปนี้ 

 1.  พดูประโยคสัน้ๆตามผูส้อนหรอืตามทีไ่ดย้นิจากเครือ่งบนัทกึเสยีง 
 2.  ใหอ่้านออกเสยีงประโยคต่างๆ 
 3.  ให้บรรยายวตัถุวตัถุที่ใช้บรรยายขึน้อยู่กบัระดบัของผู้เรยีนผู้เรยีนอาจ

พดูถงึขอ้มลูอื่นๆของวตัถุแต่มขีอ้หา้มไมใ่หบ้อกชื่อวตัถุหรอืสิง่ทีเ่หน็โดยใหผู้ฟ้งัเป็นผูเ้ดาว่าสิง่ที่
ผูพ้ดูกล่าวถงึนัน้คอือะไรและสามารถบรรยายภาพบุคคลสถานทีห่รอืสิง่ของอื่นๆ ได ้

 4.  ใหบ้รรยายเหตุการณ์โดยใชภ้าพประกอบ 
 5.  ใหพ้ดูตามหวัขอ้ทีก่ าหนดโดยมกีารก าหนดไวห้ลายหวัขอ้และใหผู้เ้รยีน

เลอืกหวัขอ้ไดต้ามทีต่อ้งการ 
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 6.  ใหผู้้เรยีนแสดงเป็นผู้สมัภาษณ์โดยให้หาขอ้มูลใหไ้ดม้ากที่สุดจากผู้ถูก
สมัภาษณ์แลว้ทาการจดบนัทกึไว ้

จากบทความ ผูว้จิยัสรปุไดว้่าการทดสอบความสามารถดา้นการพูดเพื่อการสื่อสาร
นัน้สามารถท าได้หลายวธิเีช่นการสมัภาษณ์การบรรยายการเล่าเรื่องการโต้วาทหีรอืการแสดง
บทบาทสมมตจิากสถานการณ์ต่างๆทีก่ าหนดใหจ้ากวธิกีารต่างๆเหล่านี้ผูส้อนจะต้องเป็นผูเ้ลอืก
การทดสอบที่เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของผู้เรยีนเพื่อให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดั
กจิกรรมการเรยีนการสอนของผูส้อน 

 4.2.  เกณฑก์ารประเมินความสามารถด้านการพดู 
 การประเมนิความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต้อง

ค านึงถึงองค์ประกอบความสามารถด้านการพูดเพื่อวัดความรู้ความสามารถของผู้เรยีนใน
หลายๆดา้นเช่นการพูดการออกเสยีงไวยากรณ์ค าศพัทค์วามเขา้ใจและความคล่องแคล่วในการ
ใชภ้าษาซึง่สามารถทาไดห้ลายวธิโีดยสามารถดาเนินการไดต้ัง้แต่ขัน้ก่อนเรยีนระหว่างเรยีนและ
หลงัเรยีนโดยใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาสาระทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนมาแลว้ดงันัน้ผูเ้ชีย่วชาญหลายท่านได้
ใชอ้งคป์ระกอบดงักล่าวขา้งต้นมาใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิวดัความสามารถโดยแบ่งเป็นระดบั
ดงัเช่น 

 คลาก (Clark, 1972) กล่าวถงึระบบการใหค้ะแนนวดัความสามารถโดย
แบ่งออกเป็น 4 ระดบัเริม่จากระดบัที ่1 จนถงึระดบัที ่4 โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 

 1.  การออกเสยีง (pronunciation)  
ระดบัที ่1 ยงัพดูและโตต้อบการสนทนาไมไ่ด้ 
ระดบัที ่2 ออกเสยีงผดิบ่อยมากและฟงัไมเ่ขา้ใจ 
ระดบัที ่3 ออกเสยีงผดิเป็นบางครัง้ 
ระดบัที ่4 ออกเสยีงถูกตอ้งพดูได ้

 2.  ค าศพัท ์(vocabulary)  
ระดบัที ่1 ใชค้าศพัทผ์ดิและโตต้อบการสนทนาไมไ่ด้ 
ระดบัที ่2 ใชค้าศพัทผ์ดิบ่อยมากแต่ใชถู้กตอ้งในสถานการณ์ต่างๆได้ 
ระดบัที ่3 สื่อความหมายส่วนใหญ่ได ้เลอืกใชค้ าศพัทไ์ดเ้หมาะสม 
ระดบัที ่4 สื่อความหมายได ้ใชค้ าศพัทเ์หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 3.  ไวยากรณ์ (grammar)  
ระดบัที ่1 ใชโ้ครงสรา้งไวยากรณ์ผดิไมส่ามารถสื่อสารได้ 
ระดบัที ่2 ใชไ้วยากรณ์เบือ้งตน้ผดิวลถีูกตอ้งบา้ง 
ระดบัที ่3 ใชไ้วยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งมขีอ้ผดิพลาดเลก็น้อย 
ระดบัท ี4 ไมม่ขีอ้ผดิพลาด ในการใชค้ าศพัทแ์ละโครงสรา้งทางภาษา 
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 4.  ความคล่องแคล่ว (fluency)  
ระดบัที ่1 พดูแลว้หยดุคดินานพดูไมต่่อเนื่องโตต้อบการสนทนาไมไ่ด้ 
ระดบัที ่2 โตต้อบสนทนาไมไ่ดแ้ต่พยายามพดูต่อโดยการเริม่ตน้ใหม่ 
ระดบัที ่3 พดูต่อเนื่องราบรืน่เป็นธรรมชาตแิต่กม็สีะดุดเป็นบางครัง้ 
ระดบัที ่4 พดูต่อเนื่องราบรืน่เป็นธรรมชาตมิคีวามคล่องแคล่วต่อเนื่อง

ในการสนทนาหยดุไดถู้กจงัหวะเช่นเดยีวกบัเจา้ของภาษา 
 แฮรสี (Harris, 1990) กล่าวถงึเกณฑก์ารประเมนิผลความสามารถในการ

พดูโดยแบ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 อยา่งคอืการออกเสยีงไวยากรณ์คาศพัทค์วามคล่องแคล่วใน
การใชภ้าษาและความเขา้ใจโดยแต่ละเกณฑม์กีารประเมนิผล 5 ระดบัดงันี้ 

 1.  การออกเสยีง (pronunciation) 
ระดบัที ่1 มปีญัหาทางการออกเสยีงมากจงึท าใหไ้ม่สามารถเขา้ใจในสิง่ที่

พดูได ้
ระดบัที ่ 2 มปีญัหาในการออกเสยีงมากยากแก่การทาความเขา้ใจใน

คาพดูไดผู้ฟ้งัจะตอ้งถามซ ้า 
ระดบัที่ 3 มปีญัหาในการออกเสยีงน้อยผู้ฟงัจะต้องตัง้ใจฟงัจงึจะ

สามารถเขา้ใจไดม้กีารออกเสยีงผดิทาใหผู้ฟ้งัสบัสนในบางครัง้ 
ระดบัที ่ 4 ผูพู้ดออกเสยีงไดด้แีต่กม็ปีญัหาในการออกเสยีงอยู่บา้งแต่

ผูฟ้งัสามารถฟงัเขา้ใจในสิง่ทีผู่พ้ดูตอ้งการสื่อสาร 
ระดบัที ่5 ผูพ้ดูสามารถออกเสยีงไดด้เีทยีบเท่ากบัเจา้ของภาษา 

 2.  ไวยากรณ์ (grammar)  
ระดบัที่ 1 ผู้พูดไม่สามารถสื่อความหมายให้เขา้ใจได้เนื่องจากใช้

ไวยากรณ์ผดิและเรยีงลาดบัคาไมถู่กตอ้ง 
ระดบัที่ 2 ผูพู้ดใช้ไวยากรณ์ง่ายๆได้แต่มกัจะใชไ้วยากรณ์และการ

เรยีงลาดบัคาผดิบ่อยๆทาใหฟ้งัเขา้ใจยาก 
ระดบัที่ 3 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ผดิบ่อยครัง้จนทาให้เขา้ใจความหมาย

ของประโยคทีพ่ดูผดิไป 
ระดบัที ่4 ผูพ้ดูใชไ้วยากรณ์ผดิอยูบ่า้งแต่สื่อความหมายไดถู้กตอ้ง 
ระดบัที ่5 ผูพู้ดใชไ้วยากรณ์ตลอดจนเรยีงลาดบัคาโดยมขีอ้ผดิพลาด

น้อยมากและสามารถแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหมไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 3.  ค าศพัท ์(vocabulary)  

ระดบัที ่1 ผูพ้ดูสื่อความหมายไมไ่ดเ้พราะไมม่คีวามรูด้า้นค าศพัท ์
ระดบัที่ 2 ผู้พูดใช้ค าศพัท์ผดิเนื่องจากมคีวามรูด้้านค าศพัท์อย่าง

จ ากดัท าใหย้ากแก่การท าความเขา้ใจความหมายของประโยคทีพ่ดู 
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ระยะที ่3 ผูพู้ดใชค้ าศพัทผ์ดิในประโยคทีใ่ชใ้นการสนทนาเนื่องจากผู้
พดูมปีญัหาในการคดิหาค าศพัทม์าใชใ้นการสื่อสาร 

ระยะที ่4 ผูพ้ดูใชค้ าศพัทไ์มถู่กตอ้งและไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ใน
บางครัง้ 

ระยะที ่5 ผูพ้ดูมคีวามสามารถในการใชค้าศพัทว์ลแีละสานวนไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วเทยีบเท่าเจา้ของภาษา 

 4.  ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (fluency)  
ระดบัที ่1 ผูพู้ดมกีารหยุดเวน้ช่องในการสนทนาเป็นเวลานานมากจงึ

ท าใหก้ารสนทนาไมรู่เ้ร ือ่ง 
ระดบัที่ 2 ผู้พูดมกีารหยุดเว้นช่องในการสนทนาบ่อยครัง้เพราะมี

ความรูจ้ากดัในการใชภ้าษา 
ระดบัที่ 3 ผู้พูดมคีวามคล่องแคล่วในการพูดไม่มากนักเนื่องจาก

ตดิขดัเรือ่งการใชภ้าษา 
ระดบัที ่4 ผูพ้ดูมคีวามคล่องแคล่วในการพดูแต่มกีารสะดุดเป็นบางครัง้ 
ระดบัที ่ 5 ผูพู้ดมคีวามสามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่วเทยีบเท่า

เจา้ของภาษา 
 5.  ความเขา้ใจ (comprehension) 

ระดบัที ่ 1 ผูฟ้งัไม่สามารถเขา้ใจในสิง่ทีผู่พู้ดสื่อสารผูพู้ดไม่สามารถพูด
ภาษา- องักฤษเพื่อสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจได ้

ระดบัที ่2 ผูพู้ดตดิขดัในการพูดมกัจะพูดซ ้าๆเนื่องจากใชเ้วลาในการ
หาค าพดู 

ระดบัที ่ 3 ผูพู้ดเขา้ใจในสิง่ทีต่นพูดและพูดสนทนาไดเ้ป็นส่วนมากแต่
ค่อนขา้งชา้ 

ระดบัที่ 4 ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟงัเขา้ใจได้ครบถ้วนแต่มกีารพูด
ขอ้ความซ ้าเป็นบางครัง้ 

ระดบัที ่5 ผูพ้ดูสามารถสื่อสารใหผู้ฟ้งัเขา้ใจไดท้ัง้หมดโดยไมม่ปีญัหา 
จากบทความดงักล่าว ผู้วิจยัสรุปได้ว่าสิ่งที่ใช้ในการประเมนิระดบัภาษาที่ใช้

ทกัษะการพดูเพื่อการสื่อสารสามารถประเมนิไดจ้ากการออกเสยีงไดอ้ย่างเหมาะสมการเลอืกใช้
คาศพัทไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์การใชไ้วยากรณ์ไดอ้ย่างถูกต้องมคีวามคล่องแคล่วใน
การพูดและเกดิความเขา้ใจในการสื่อสารระหว่างผูพู้ดและผู้ฟงัในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัไดศ้กึษา
เกณฑ์การประเมนิผลความสามารถในการพูดของคลาก (Clark, 1972)มาปรบัใช้เพื่อให้
เหมาะสมกบัการพฒันาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษโดยการใช้แบบประเมนิวดัการ
พดูจากบทสนทนาภาษาองักฤษ 
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 
1.  ความหมายของการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์ได้รบัการคดิคน้และพฒันาขึ้นโดยกลุ่ม
นักการศกึษาจากInsevice Department ของJordanhill College of Education เมอืงกลาสโกว์
ประเทศสกอตแลนดโ์ดยสตฟิเบลและแซลล ีฮาลเนส (Steve Belland Sallie Harlness, 1998)
ทัง้สองไดช้ื่อว่าเป็น The Origination of the Scottish Storyline method บุคคลทัง้สองได้
ร่วมกนัพฒันาวธิสีอนนี้กบัเพื่อนร่วมงานอีกท่านคอืเฟรด เรนเดล (FredRendell)การเรยีนรู้ที่
ต้องอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาแบบสหวทิยาการโดยบูรณาการสิ่งต่างๆเข้าด้วยกนัอย่างมี
ความหมายเพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่เรยีนอ่อนและเสรมิเด็กทุกๆคนให้เกิดการเรยีนรู้ที่ดีใน
สกอตแลนดแ์ละต่อมาวธิกีารสอนสตอรีไ่ลน์กไ็ดพ้ฒันามากขึน้และเป็นที่นิยมกนัอย่างแพร่หลาย
ไม่เฉพาะแต่ในสกอตแลนด์เท่านัน้ยงัรวมถึงเดนมารก์, ไอซ์แลนด์, เยอรมนี, ฮ่องกงและ
สหรฐัอเมรกิาซึ่งในสหรฐัอเมรกิาการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ได้พฒันามากขึ้นและเป็นที่
นิยมใช้กนัมากในแถบแคลฟิอร์เนียทางใต้และด้านตะวันตกเฉียงเหนือโดยเฉพาะโรงเรยีนที่
นกัเรยีนมคีวามแตกต่างกนัทางดา้นเชือ้ชาตแิละนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรูพ้บว่า
ผลของการสอนเป็นทีน่่าพอใจ (Smith andVallerga,1997) 

กมลวรรณ  โคตรทอง  (2558) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์ที่นัก
การศกึษาหลายท่านไดใ้ห้ไว้ผู้วจิยัสรุปได้ว่าการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์นัน้ถอืเป็นการจดั
กจิกรรมที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลางและเป็นการบูรณาการหลกัสูตรและการเรยีนการสอนเข้า
ดว้ยกนัซึง่เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สี่วนรว่มในการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองโดยใชค้วามรูแ้ละ
ประสบการณ์เดมิผ่านการใช้ค าถามหลกั (key questions) และน าไปสู่การจดักิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

จนัทรช์ล ี มาพุทธ  (2553) กล่าวว่า Storyline มาจากค าว่า story และ line 
หมายถงึเส้นทางของเรื่องราวหรอืแนวทางของเรื่องเป็นการด าเนินเรื่องราวที่เรยีงติดต่อเป็น
ล าดบัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการดว้ยแบบสตอรีไ่ลน์เป็นวธิกีารทีไ่ดร้บัการคดิคน้และพฒันาขึน้ใน
ประเทศสกอตแลนดโ์ดยสตฟิเบลและแซลล ีฮาลเนส (Steve Bell and Sallie Harkness, 1998) 
ซึ่งทัง้สองท่านเรยีกได้ว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดการเรยีนรูแ้บบนี้และทัง้สองท่านได้ร่วมกนัพฒันาวธิี
สอนน้ีกบัเพื่อน (Creswell, 1997) 

แว่นแก้วพ้นภยั(2549)  กล่าวว่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่มเีส้นทาง
การด าเนินเรือ่งอย่างต่อเนื่องตามล าดบัเหตุการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาโดยครจูะใชค้ าถามน า 
(Key Questions) เป็นตวัเชื่อมโยงในการเปิดประเดน็ใหผู้เ้รยีนไดผู้กเรื่องจากประสบการณ์และ
จนิตนาการโดยมอีงค์ประกอบหลกั 4 องค์ประกอบไดแ้ก่ฉากตวัละครวถิชีวีติเหตุการณ์และ
ปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 
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จากบทความดงักล่าว ผู้วิจยัสรุปได้ว่า การเรยีนรู้แบบสตอรรี่ไลน์หมายถึง การ
จดัการเรยีนรู้ที่รวมหลกัสูตรและการเรยีนการสอนเข้าด้วยกนั โดยเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ใหม่และประสบการณ์เดิมผ่านการใช้ค าถามหลกั
(KeyQuestions) และน าไปสู่การจดักจิกรรมที่หลากหลายบนเสน้ทางของเรื่องราวหรอืแนวทาง
ของเรือ่งเป็นการด าเนินเรือ่งราวทีเ่รยีงตดิต่อเป็นล าดบั 

2.  หลกัการของการเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ 
2.1.  เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั (child centered) แนวคดิของจอหน์ เดวี ่(John Dewey) 

เชื่อว่าเดก็ต้องมสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการเรยีนรูด้้วยตนเองการเรยีนรูแ้บบบูรณาการด้วย
แบบสตอรรีไ่ลน์ผูส้อนตอ้งตระหนกัคุณค่าว่าผูเ้รยีนทุกคนต้องมปีระสบการณ์และทกัษะเดมิของ
ตนเองซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคญัในการสรา้งความรูห้รอืประสบการณ์ใหม่ของผู้เรยีนและผู้เรยีน
เป็นผูแ้สวงหาตดิตามการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

2.2.  เน้นการปฏบิตัแิละการเสรมิแรงการเรยีนรูแ้บบบูรณาการดว้ยแบบสตอรรี่
ไลน์ถอืว่าเป็น constructivist way of working นัน้คอืให้ผูเ้รยีนลงมอืกระท าหรอืปฏบิตัดิว้ย
ตนเองเป็นเรื่องการตดัสนิใจและการแก้ปญัหาเป็นการเรยีนรูแ้บบ active learning ซึ่งเป็น
กระบวนการที่จะช่วยพฒันาทางด้านสตปิญัญาทกัษะและทศันคตแิก่ผู้เรยีนผู้เรยีนที่เรยีนด้วย
แบบสตอรรีไ่ลน์จะได้ประสบการณ์การท างานซึง่เป็นการเสรมิแรงโดยผู้สอนใหค้วามส าคญัใน
การท างานเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีุณค่าและมคีวามหมาย 

หลกัการสร้างสตอรี่ไลน์ 
จากแนวคดิของ เครสเวล (Creswell,1997)ได้เสนอหลกัการในการสร้างสตอรี่

ไลน์ไว ้6 ประการพอสรปุไดด้งันี้ 
1.  ยดึหลกัของการเล่าเรือ่งแบบสตอรีไ่ลน์จะมอีงคป์ระกอบต่างๆทีผ่สมผสานอยู่

ด้วยกนัสามส่วนคอืตวัละครซึ่งอาจเป็นคนหรอืสตัว์ดงันัน้กจิกรรมจงึควรเกี่ยวขอ้งกบัคนหรอื
สตัวห์รอืเล่าเรือ่งในอดตีในรปูของต านานความเชื่อ 

2.  ยดึหลกัของการวางโครงเรื่องให้น่าติดตามเรื่องราวต้องสนุกและน่าสนใจ
ผูเ้รยีนตอ้งสนุกทีจ่ะไดเ้รยีนรูต้ลอดเวลา 

3.  ยดึหลกัว่าผู้สอนเป็นผู้ก าหนดโครงสรา้งโดยน าเนื้อหาและจุดประสงค์ใน
หลักสูตรมาวางกรอบของเส้นทางเดินเรื่องโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือท ากิจกรรมค้นหา
รายละเอยีดต่างๆและเรยีนรูด้ว้ยตนเองเพื่อตอบค าถามหลกัของผูส้อน 

4.  ยดึหลกัใหผู้เ้รยีนเป็นเจ้าของเรื่องราวหรอืประสบการณ์ต่างๆแบบสตอรีไ่ลน์
ต้องใหผู้เ้รยีนไดน้ าความรูห้รอืประสบการณ์เดมิ ของตนเองมาวเิคราะหเ์ชื่อมโยงเพื่อตอบค าถาม
หลกั 
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 การด าเนินเร่ืองของแบบสตอรี่ไลน์ 

สตอรีไ่ลน์เป็นการด าเนินเรื่องหรอืผกูเรือ่งทีม่คีวามต่อเนื่องกนัประดุจดงัเสน้
เชอืกโดยมกีารตัง้ค าถามหลกั (key questions) เป็นตวัเชื่อมการด าเนินเรือ่งองคป์ระกอบส าคญั
ของเรือ่งทีจ่ะท าใหเ้กดิเป็นแบบสตอรีไ่ลน์นัน้ม ี4 องคป์ระกอบดงันี้ 

1.  การจดัฉาก (setting the scene) เป็นการระบุเวลาสถานทีส่ิง่แวดลอ้ม 
2.  มตีวัละคร (character) ซึง่เป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกบัเรือ่งราวในขอ้ 1 
3.  การด าเนินชวีติ (way of life) เป็นการด าเนินชวีติหรอืเรือ่งราวของตวัละคร 
4.  มเีหตุการณ์ส าคญัเกดิขึน้หรอืมปีญัหาทีต่้องแก้ไข (events, incidents or real 

problems to be solved) เป็นหวัใจส าคญัของการเรยีนรูแ้บบบูรณาการดว้ยแบบสตอรีไ่ลน์
เพราะค าถามจะเป็นตวัน าไปสู่กจิกรรมที่หลากหลายเป็นการพฒันาการเรยีนรูข้องผู้เรยีนและ
เป็นตวัเชื่อมโยงการด าเนินเรือ่งใหต่้อเนื่องกนัเป็นล าดบัภายในหวัขอ้เดยีวกนั 

5.  ยดึหลกัเกีย่วกบัการด าเนินเรือ่งการด าเนินเรือ่งตอ้งเป็นเรือ่งทีเ่กี่ยวเนื่องกนั
ผูเ้รยีนตอ้งใชค้วามคดิ/ประสบการณ์ทีม่อียูเ่ดมิเพิม่ประสบการณ์ใหมจ่ากการท ากจิกรรมต่างๆ
ไดเ้รยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ  

6.  ยดึหลกัโครงสรา้งผู้สอนต้องให้ผูเ้รยีนสรา้งรูปแบบการสรา้งมโนทศัน์ของ
ตนเองให้นักเรียนแสวงหาข้อมูลการค้นพบเสนอข้อค้นพบและพิสูจน์สิ่งที่เขาได้คิดด้วย
กระบวนการเรยีนรูจ้ากกจิกรรมทีห่ลากหลาย 

แว่นแกว้พน้ภยั(2549) แบ่งขัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวด้งันี้ 
1.  ขัน้เตรยีมการคอืการเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีนโดยแนะน าการเรยีนดว้ยวธิี

แบบสตอรีไ่ลน์และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถามหลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่มก่อนจดักจิกรรม
การเรยีนรู ้

2.  ขัน้ปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียนเริ่มท ากิจกรรมโดยการตัง้ค าถามหลัก ตาม
องคป์ระกอบของวธิแีบบสตอรีไ่ลน์โดยอย่างน้อยต้องแบ่งเป็นตอน 4 ตอนตามองคป์ระกอบใน
แต่ละตอนผูเ้รยีนตอ้งวางแผนเพื่อตอบค าถามหลกัและการสรา้งสรรคส์ิง่ต่างๆตามจนิตนาการ 

ตอนที ่1 การสรา้งฉากโดยการใชค้ าถามหลกัทีเ่กี่ยวกบัเรื่องราวว่าเกดิขึน้ที่
ไหนถือว่าเป็นการเริ่มต้นให้ผู้เรียนทราบว่าก าลังมีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นเป็นการเริม่เข้าสู่
บทเรยีนหรอืเปิดตวัเรือ่งในฉากเป็นการระบุสถานทีเ่วลาและสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

ตอนที ่ 2 การสรา้งตวัละครโดยการใชค้ าถามสรา้งบทบาทเกี่ยวกบัคนหรอื
สตัวท์ีผู่เ้รยีนเป็นผูก้ าหนดเรือ่งตัง้แต่ตน้จนจบตวัละคร 

ตอนที่ 3 การก าหนดวถิกีารด ารงชวีติโดยการใช้ค าถามหลกัที่ใหผู้้เรยีน
เสนอที่เกี่ยวกบัเรื่องราวของตวัละครค าถามที่ตวัละครเหล่านัน้ท าอะไรซึ่งเป็นการด าเนินชวีติ
หรอืสะทอ้นชวีติของตวัละคร 
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ตอนที ่ 4 เหตุการณ์และการแก้ปญัหาต้องมคี าถามหลกัว่ามอีะไรส าคญัเกดิ
ขึน้กบัตวัละครและปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 

3.  ขัน้กจิกรรมสรุปและน าเสนอผลงานผูเ้รยีนออกมาอภปิรายหรอืสรุปเล่าเรื่อง
น าเสนอผลงานตลอดจนแนวคดิและประสบการณ์ของกลุ่มตนเองใหเ้พื่อนๆทราบ 

4.  ขัน้ประเมนิผลประเมนิผลจากการปฏบิตักิจิกรรมในทุกขัน้ตอนคอืการตอบ 
ค าถามน าการปฏิบตัิกิจกรรมในแต่ละตอนผลงานการสร้างสรรค์และจากการ

น าเสนอผลงานของกลุ่ม 
การจะท าใหเ้กดิการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งไรผูส้อนจะเป็นผูส้รา้งหรอืพฒันาและ

ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท าหรอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองดงัที่สตฟิเบล (Steve Bell, 1998) ไดเ้สนอไว้
ดงันี้ 

1.  มเีสน้ทางเดนิเรือ่ง (topic line) อยา่งมเีหตุผลมกีารเรยีงล าดบัตามขัน้ตอนที่
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทัง้ 4 ของแบบเคา้โครงเรือ่ง 

2.  มคี าถามหลกั (key questions) เป็นตวัเชื่อมโยงแต่ละฉากซึง่ผูเ้รยีนตอ้ง
เกีย่วขอ้งในการท ากจิกรรมต่างๆ 

3.  ค าถามหลกัแต่ละขอ้ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัแต่ละตอนหรอืฉาก (episode) 
4.  แต่ละฉากในแบบสตอรีไ่ลน์เป็นสถานการณ์ใหผู้เ้รยีนไดส้บืคน้แสวงหา

ค าตอบจากประสบการณ์ตรง 
5.  ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้ละบรรลุความส าเรจ็ตามความแตกต่างของระดบัศกัยภาพ

ของตนและทุกคนตอ้งกลบัมาตอบค าถามหลกัเพื่อหาค าตอบในฉากอื่นๆต่อไป 
จากบทความดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัสรปุไดด้งันี้ 
1.  ผูส้อนควรตัง้ค าถามว่าเกดิเรือ่งราวทีไ่หนคอืฉากเป็นการน าใหผู้เ้รยีนไดท้ราบว่า

เขาก าลงัจะมปีระสบการณ์ใหม่ๆ เกดิขึน้เป็นการเริม่น าเขา้สู่บทเรยีนหรอืเปิดตวัเรือ่งในฉากจะ
เป็นการระบุสถานทีเ่วลาสิง่แวดลอ้ม 

2.  เมือ่มฉีากแลว้ตอ้งมตีวัละครเช่นคนหรอืสตัวส์ิง่ต่างๆเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ยว่ามใีคร
บา้งตวัละครทีท่ าใหฉ้ากหรอืเหตุการณ์นัน้ๆมคีวามเป็นจรงิมากขึน้ 

3.  การด าเนินชวีติการด าเนินเรือ่งของตวัละครว่าจะตอ้งท ากจิกรรมใดบา้ง 
4.  จดุส าคญัของแบบสตอรีไ่ลน์จะตอ้งมคี าถามว่ามอีะไรส าคญัทีเ่กดิขึน้กบัตวัละคร

บา้งและแก้ปญัหาอย่างไรซึง่องคป์ระกอบนี้เปรยีบเสมอืนเป็นจดุสรุปของเรือ่งราวทัง้หมด 
3.  การวางแผนการจดัการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มขีัน้ตอนดงันี้ 

3.1.  เตรยีมหวัเรือ่ง (topic) ทีจ่ะใชส้อนชื่อหวัเรือ่งนี้คอืการสรา้งมโนทศัน์ 
(concept) ทีผู่ส้อนตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูห้วัขอ้นัน้อาจไดม้าจากหนงัสอืเรยีนทีใ่ชอ้ยูก่าร
เลอืกหวัขอ้โดยผูส้อนควรปฏบิตัดิงันี้ 

 1.1.  สอดคลอ้งกบัเนื้อหาหลกัสตูร 
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 1.2.  ช่วยขยายขอบเขตความรูแ้ละสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 1.3.  หวัขอ้เรือ่งนัน้ๆจะพฒันาความรูท้กัษะทศันคตเิพราะแบบเคา้โครง

เรือ่งเป็นการสอนแบบบรูณาการ 
 1.4.  หวัขอ้นัน้ควรมโีครงสรา้งส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเนื้อหาสาระทีเ่ป็นความรูซ้ึง่

ผูเ้รยีนจะไดจ้ากการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเช่น บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิในครอบครวัการด ารงชวีติ
ความสมัพนัธ์กนัในสงัคมปญัหาผลกระทบและแนวทางในการแก้ปญัหานอกจากเน้ือหาสาระที่
เป็นความรูแ้ล้วผู้เรยีนจะได้พฒันาทัง้สตปิญัญาและทกัษะเช่นทกัษะทางด้านภาษาทกัษะการ
คน้หาและประเมนิขอ้มลูทกัษะกระบวนการคดิและทกัษะดา้นสงัคม 

3.2.  การวางแผนการสอนแบบสตอรี่ไลน์เตรยีมการผูกเรื่องพร้อมการด าเนิน
เรื่อง (storyline) และแบ่งเขยีนเป็นฉากๆโดยค านึงถงึ 4 องคป์ระกอบคอืฉากตวัละครการ
ด าเนินชวีิตและเหตุการณ์ส าคญัเรื่องราวอาจเป็นเรื่องจรงิหรอืจนิตนาการผู้สอนต้องพฒันา
หวัขอ้และเนื้อเรื่องใหท้ัง้ 2 อย่างไปดว้ยกนัจะต้องม ีplot ความคดิพืน้ฐานว่าจะต้องมเีหตุการณ์
ใดบา้งแต่ตอ้งค านึงถงึ4 องคป์ระกอบเป็นส าคญัโดยผูส้อนจะต้องเป็นผูท้ าหน้าทีผู่กเรื่องราวการ
ด าเนินเรือ่งและผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งรายละเอยีดโดยการลงมอืกระท ากจิกรรมต่างๆ 

3.3.  ตัง้ค าถามหลกัหรอืค าถามส าคญั (key questions) ซึง่จะท าหน้าที่เชื่อมโยง
การด าเนินเรื่องในแต่ละฉากและเป็นตวักระตุ้นหรอืเปิดประเดน็ใหผู้้เรยีนไดค้ดิวเิคราะหแ์ละลง
มอืปฏบิตัซิึ่งจะน าไปสู่การเรยีนรูก้ล่าวได้ว่าค าถามหลกัเป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้เกิดกจิกรรมการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแต่ละฉากลกัษณะของค าถามหลกัควรมลีกัษณะดงันี้ 

 3.3.1.  กระตุน้ใหเ้กดิมโนทศัน์ของหวัขอ้หรอืโครงเรือ่งนัน้ๆ 
 3.3.2.  ค าตอบหรอืค าถามควรมหีลากหลายโดยใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิ

วเิคราะหแ์ละเสนอแนวคดิต่างๆ 
 3.3.3.  กระตุน้ใหผู้เ้รยีนสามารถใชท้กัษะความคดิหลากหลายเช่นการ

วเิคราะหก์ารจนิตนาการการสรปุและการประเมนิ 
 3.3.4.  กระตุน้ใหผู้เ้รยีนหาค าตอบดว้ยการสบืคน้หาขอ้มลูต่างๆ 
 3.3.5.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงทกัษะหรอืประสบการณ์การเรยีนรูต่้างๆ 

3.4.  จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดต้อบค าถามหลกัเพื่อเป็นการพฒันาการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนกจิกรรมทีจ่ดัควรเป็นกจิกรรมทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัเิองโดยกจิกรรมทีจ่ดันัน้ตอ้ง
เป็นกจิกรรมทีเ่สรมิแรงหรอืสรา้งแรงจงูใจ (motivation) ใหผู้เ้รยีนมบีทบาท กระตอืรอืรน้ใฝรู่ ้
(active) มากกว่าเป็นผูร้บัจากครอูย่างเดยีว (passive) 

3.5.  ลกัษณะการจดักจิกรรมในชัน้เรยีนเป็นการจดัให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการ
เรยีนการสอนอาจจดัได้หลายรูปแบบเช่นกลุ่มย่อยทัง้ชัน้รายบุคคลหรอืรายคู่เป็นต้นการจดั
กจิกรรมต้องค านึงถงึชนิดหรอืประเภทของกิจกรรมเวลาท างานดูความเหมาะสมเรื่องความรู้
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ความสามารถแบบสตอรีไ่ลน์จะเน้นเรื่องของการร่วมใจกนัท างาน (co-operative) และท างาน
รว่มกนัเป็นทมี (teamwork) 

3.6.  การประเมนิผลจากค าถามหลกัและจากกิจกรรมจดัโดยประเมนิจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมพฒันาการต่างๆของผูเ้รยีนและผลงานทีผู่เ้รยีนไดท้ าขัน้การประเมนิมทีัง้แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการและสามารถประเมนิผลไดต้ลอดเพราะการเรยีนรูท้างสงัคมของ
ผูเ้รยีนอาจเกดิขึน้ไดโ้ดยผูส้อนเองไมไ่ดว้างแผนไว้ 

3.7.  การก าหนดระยะเวลาสอนเป็นหน้าทีข่องผูส้อนทีต่อ้งมคีวามยดืหยุ่นแลว้แต่
หวัขอ้เรื่องบทบาทของผู้สอนการเรยีนรูแ้บบแบบสตอรีไ่ลน์ผู้สอนเป็นผูว้างแผนมแีนวทางการ
ด าเนินเรือ่งโดยผูเ้รยีนเป็นผูเ้ตมิความรูห้รอืประสบการณ์ใหเ้ตม็ผูส้อนต้องเป็นผูม้คีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค์เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้บอกข้อมูลเป็นผู้วางแผนการสอนและเป็นผู้แนะแนว
ทางการเรยีนรู้แก่ผู้เรยีนค าถามหลกัของผู้สอนที่ให้ผู้เรยีนตอบมไิด้มาจากต าราแต่มาจากตวั
ผู้เรยีนเองดงันัน้ค าถามหลกัจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัของผู้สอนที่ท าให้การเรยีนแบบสตอรี่ไลน์
สามารถด าเนินเรื่องไปได้ เบล (Bell, 1998) ไดเ้สนอค าถามทีส่ามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบั
การก าหนด 

4.  บทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน 
  4.1  บทบาทของผูส้อนไว้ดงัน้ี 

 4.1.1. เริม่ตน้การสอนจากสิง่ทีผู่เ้รยีนรูม้าก่อนหรอืไม่ 
 4.4.2. ถามค าถามหลกัและสรา้งบรบิทการเรยีนรู้ (context) ของผูเ้รยีน

ตลอดการด าเนินเรือ่งหรอืไม่ 
 4.4.3.  จดักจิกรรมทีห่ลากหลายหรอืไม่ 
 4.4.4.  กระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งแนวคดิของตนไวก่้อนหรอืไม่ 
 4.4.5.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดพ้สิจูน์แนวคดิหรอืขอ้คน้พบใหม่ๆโดยการตัง้

ค าถามหรอืใหม้กีารคน้ควา้หาหลกัฐานหรอืไม่ 
 4.4.6.  ใหค้วามส าคญัในคุณค่าของงานทีผู่เ้รยีนไดท้ าหรอืไม่ 
 4.4.7.  มกีารจดักลุ่มผูเ้รยีนที่เน้นการร่วมมอืในการเรยีนและจดักลุ่มผูเ้รยีน

ทีเ่หมาะสมกบักจิกรรมหรอืไม่ 
 4.4.8.  ใชว้ธิสีอนหลากหลายเพื่อช่วยเสรมิประสทิธภิาพและความส าเรจ็ของ

การสอนหรอืไม ่
 4.4.9.  มกีารจดักจิกรรมทีห่ลากหลายรปูแบบหรอืไม่ 
 4.4.10.  ประเมนิผลงานของผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมและเป็นไปในทางสรา้งสรรค์

หรอืไม่ 
 4.4.11.  ใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนและรบัทราบผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหรอืไม่ 

 



23 
 

 4.2.  บทบาทของผูเ้รียน ไว้ดงัน้ี  
 1.  เป็นผู้ศกึษาค้นควา้ปฏบิตัดิว้ยตนเองในทุกเรื่องตามทีค่รูก าหนด เพื่อให้

เกดิการเรยีนรู ้
 2.  ด าเนินการเรยีนด้วยตนเอง เพื่อให้การเรียนสนุกสนาน ตื่นเต้น มี

ชวีติชวีาและทา้ทายอยูต่ลอดเวลา 
 3.  มสี่วนร่วมในการเรยีนทัง้ร่างกาย จติใจและการคิด ในทุกสถานการณ์

ทีค่รกู าหนดขึน้อยา่งเป็นธรรมชาตเิหมอืนสถานการณ์ในชวีติจรงิ 
 4.  เรยีนทัง้ในห้องเรยีน (class) และในสถานการณ์จรงิ (reality) เพื่อพฒันา

ทกัษะทางสงัคม 
 5.  ตอบค าถามส าคญั หรอืค าถามหลกั (key questions) ทีค่รกู าหนดจาก

ประสบการณ์ของตนเอง หรอืประสบการณ์ในชวีติจรงิ 
 6.  มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ในการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เช่น 

สามารถจ าพจิารณา ท าตามค าแนะน าของครไูดอ้ยา่งด ี
 7.  ท างานด้วยความร่วมมอืร่วมใจ อาจจะท างานเดีย่ว เป็นคู่ เป็นกลุ่ม 

ไดด้ว้ยความเตม็ใจและดว้ยเจตคตทิีด่ต่ีอกนั 
 8.  มคีวามสามารถในการสื่อสาร เช่น ฟงั พูด อ่าน เขยีน มทีกัษะสงัคม 

รวมทัง้มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนในกลุ่มอื่นๆ และกบัครู 
 9.  เป็นผูม้คีวามสามารถแกป้ญัหา คดิรเิริม่สิง่ใหมท่ีเ่ป็นประโยชน์ 
 10.  เป็นผู้สามารถสรา้งความรู ้(construct) ดว้ยตนเอง และเป็นการ

เรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย ทีส่ามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ 
5.  ประโยชน์ของการสอนด้วยแบบสตอรี่ไลน์ 

5.1.  การสื่อสาร (communication) เดก็ทุกคนต้องการพูดและการรบัฟงัแบบเคา้
โครงเรือ่งเน้นการปรกึษาหารอืพดูคุยรว่มกนัวางแผนรบัฟงัซึง่กนัและกนัและเสนอความคดิเหน็ 

5.2.  การสรา้งหรอืการลงมอืท าดว้ยตนเอง (building / construction) โดยธรรมชาติ
เดก็ทุกคนต้องการสรา้งสิง่ต่างๆต้องการใชม้อืของตนเอง (love to make things with hands) 
หรอืสรา้งดว้ยปญัญาการสรา้ง (construct) เป็นการใชจ้นิตนาการการวางแผนจดัหาขอ้มลูสรา้ง
ความรูใ้หมด่ว้ยตนเองเป็นการผลติงานทีไ่ดจ้ากความสามารถโดยมไิดเ้น้นทีก่ารจ าขอ้มลู 

5.3.  การคดิและการลงมอืปฏบิตั ิ(thought and action) โดยธรรมชาตเิดก็ทุกคน
รูจ้กัถามค าถามและต้องการรบัฟงัค าตอบในสิง่ที่ตนอยากทราบเทคนิควธิแีบบสตอรีไ่ลน์เปิด
โอกาสให้ผูเ้รยีนได้กระท าได้คดิอย่างอสิระทุกขัน้ตอนเป็นการเปิดโอกาสใหผู้้เรยีนแต่ละคนได้
ค้นพบสืบค้นท้าทายให้คดิส ารวจและสร้างจนิตนาการผู้เรยีนจะได้ฝึกการแก้ปญัหาและการ
ตดัสนิใจ 



24 
 

5.4. ความต้องการที่ยอมรบัว่าตนเองมคี่าสามารถแสดงความรูส้กึได้ (self-
expression) โดยธรรมชาติเด็กทุกคนต้องการมคีวามรู้สึกว่าตนเองมคี่าได้รบัการยกย่อง
เกีย่วกบังานหรอืความคดิเหน็ของตน 

5.5.  เป็นการสอนทีเ่ป็นแบบกระตอืรอืรน้ใฝ่รู ้ (active learning) ผูเ้รยีนสามารถ
น าไปใช้ในชวีติประจ าวนัได้โดยผู้เรยีนเป็นผูล้งมอืกระท าศกึษาคดิและปฏบิตัเิป็นกระบวนการ
เรยีนรูท้ีท่า้ทายความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีนผูเ้รยีนไดเ้หน็ผลงานของตนเองท าใหก้ารเรยีนรู้
มคีุณค่าส าหรบัผูเ้รยีน 

5.6.  ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองไมว่่าจะเป็นเรื่องความคดิวเิคราะห์
ความคดิสรา้งสรรคก์ารแกป้ญัหาการตดัสนิใจหรอืการสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง 
 
หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551
กลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร 

1.  การจดัการศึกษานอกระบบส าหรบัทหารกองประจ าการ 
1.1.  หลกัการในการจดัการศึกษานอกระบบส าหรบัทหารกองประจ าการและ

กลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้งไดค้ านึงถงึหลกัการส าคญัอย่างน้อย 4 ประการคอืการขยายโอกาส
ทางการศกึษาการพฒันาคุณภาพทรพัยากรทหารและกลุ่มเป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้งการสรา้งค่านิยม
ใหป้ระชาชนอยากเขา้มาเป็นทหารกองประจ าการและการเป็นผูน้ าชุมชนทีม่คีุณภาพในทอ้งถิน่ 

1.2.  วตัถุประสงค ์
 1.2.1. เพื่อยกระดบัความรูพ้ืน้ฐานการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐานใหก้บัทหารกองประจ าการและกลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหส้งูขึน้ 
  1.2.2. เพื่อจดัการศึกษาสายอาชีพให้กับทหารกองประจ าการและ

กลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งในอนัทีจ่ะช่วยเพิม่รายไดแ้ละลดรายจา่ยของครอบครวั 
  1.2.3. เพื่อพัฒนาเจตคติและจริยธรรมทหารกองประจ าการและ

กลุ่มเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การพฒันาในปจัจบุนั 
1.3.  หน่วยรบัผดิชอบและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาจดัการศกึษานอก

ระบบส าหรบัหน่วยทหารเป็นไปตามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืระหว่างกระทรวงกลาโหมกบั
ส านักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิารและการใชห้ลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนโดยมภีาคเีครอืข่ายร่วม
หลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการจดัการศึกษานอกระบบให้สอดคล้องกับวถิีชวีิต
ความแตกต่างของทหารกองประจ าการและกลุ่มผู้เขา้รบัการศกึษาที่เกี่ยวข้องเพื่อพฒันาการ
เรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชวีติโดยตระหนักว่าทหารกองประจ าการซึง่เป็นผู้เรยีนมคีวามส าคญั
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และต้องส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหส้ามารถพฒันาตนเองได้อย่างเต็มศกัยภาพและส าเรจ็
การศกึษาตามทีมุ่ง่หวงั 

 2.  หลกัสตูรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐานพทุธศกัราช 2551 
 2.1.  จดุหมายของหลกัสตูรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาให้ผู้เรยีนมคีุณธรรมจรยิธรรมมสีตปิญัญามคีุณภาพชวีติที่ดมีี
ศกัยภาพในการประกอบอาชพีและการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องซึง่เป็นคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ที่
ตอ้งการจงึก าหนดจดุหมายดงัต่อไปนี้ 

2.2.1. มคีุณธรรมจรยิธรรมค่านิยมทีด่งีามและสามารถอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อยา่งสนัตสิุ 

2.2.2. มคีวามรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการด ารงชวีติและการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
2.2.3. มคีวามสามารถในการประกอบสมัมาอาชพีให้สอดคล้องกบั

ความสนใจความถนดัและตามทนัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคมและการเมอืง 
2.2.4. มทีกัษะการด าเนินชวีติที่ดแีละสามารถจดัการกบัชวีติชุมชน

สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุขตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
2.2.5. มคีวามเขา้ใจประวตัศิาสตรช์าตไิทยภูมใิจในความเป็นไทย

โดยเฉพาะภาษาศลิปะวฒันธรรมประเพณกีฬีาภูมปิญัญาไทยความเป็นพลเมอืงดปีฏบิตัตินตาม
หลักธรรมของศาสนายึดมัน่ ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 

2.2.6. มจีติส านึกในการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

2.2.7. เป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้มทีกัษะในการแสวงหาความรู้
สามารถเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูแ้ละบรูณาการความรูม้าใชใ้นการพฒันาตนเองครอบครวัชุมชนสงัคม
และประเทศชาต ิ

2.2.  ระดบัการศกึษาแบ่งระดบัการศกึษาออกเป็น 3 ระดบัคอื 
2.2.1.  ระดบัประถมศกึษา 
2.2.2.  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
2.2.3.  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

2.3.  สาระการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ประกอบดว้ย 5 สาระการเรยีนรูแ้ละ 18 มาตรฐานการเรยีนรูด้งันี้ 

2.3.1.  สาระทกัษะการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 5 มาตรฐานดงันี้ 
มาตรฐานที ่1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการ

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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มาตรฐานที ่1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการใช้
แหล่งเรยีนรู ้

มาตรฐานที ่1.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการ
จดัการความรู ้

มาตรฐานที ่1.4 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการคดิเป็น 
มาตรฐานที ่1.5 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการวจิยั

อยา่งงา่ย 
 

2.2.2.  สาระความรูพ้ืน้ฐานประกอบดว้ย 2 มาตรฐานดงันี้ 
มาตรฐานที ่2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะพืน้ฐานเกีย่วกบัภาษา

และการสื่อสาร 
มาตรฐานที่ 2.2 มคีวามรูค้วามเข้าใจและทกัษะพื้นฐานเกี่ยวกบั

คณติศาสตรว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2.2.3.  สาระการประกอบอาชพีประกอบดว้ย 4 มาตรฐานดงันี้ 
มาตรฐานที่ 3.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและเจตคตทิี่ดใีนงานอาชพี

มองเหน็ช่องทางและตดัสนิใจประกอบอาชพีไดต้ามความตอ้งการและศกัยภาพของตนเอง 
มาตรฐานที ่3.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะในอาชพีทีต่ดัสนิใจเลอืก 
มาตรฐานที ่3.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการจดัการอาชพีอยา่งมคีุณธรรม 
มาตรฐานที ่3.4 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการพฒันาอาชพีใหม้คีวามมัน่คง 
2.2.4.  สาระทกัษะการด าเนินชวีติประกอบดว้ย 3 มาตรฐานดงันี้ 
มาตรฐานที่ 4.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคติทีด่เีกี่ยวกบั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มาตรฐานที ่4.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะและเจตคตทิีด่เีกี่ยวกบัการ

ดแูลส่งเสรมิสุขภาพพลานามยัและความปลอดภยัในการด าเนินชวีติ 
มาตรฐานที่4.3 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและเจตคตทิีด่เีกี่ยวกบัศลิปะและ

สุนทรยีภาพ 
2.2.5.  สาระการพฒันาสงัคมประกอบดว้ย 4 มาตรฐานดงันี้ 
มาตรฐานที่ 5.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนักถงึความส าคญั

เกี่ยวกบัภูมศิาสตร์ประวตัิศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมอืงการปกครองสามารถน ามาปรบัใช้ใน
การด ารงชวีติ 

มาตรฐานที่ 5.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเหน็คุณค่าและสบืทอดศาสนา 
วฒันธรรมประเพณเีพื่อการอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 
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มาตรฐานที่ 5.3 ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดตีามวถิปีระชาธปิไตยมจีติ
สาธารณะเพื่อความสงบสุขของสงัคม 

มาตรฐานที่ 5.4 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเหน็ความส าคญัของหลกัการ
พฒันาและสามารถพฒันาตนเองครอบครวัชุมชน/สงัคม 

หมายเหตุสาระการเรยีนรูค้วามรูพ้ืน้ฐานมาตรฐานที่ 2.1 มคีวามรู้
ความเข้าใจทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารซึ่งภาษาในมาตรฐานนี้หมายถึง
ภาษาไทยแลภาษาต่างประเทศ 

2.4.  โครงสรา้งหลกัสตูร 
ตาราง 1 โครงสรา้งหลกัสตูร 

ที ่ สาระการเรยีนรู ้

จ านวนหน่วยกติ 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

วชิา
บงัคบั 

วชิา
เลอืก 

วชิา
บงัคบั 

วชิา
เลอืก 

วชิา
บงัคบั 

วชิา
เลอืก 

1 ทกัษะการเรยีนรู ้ 5  5  5  
2 ความรูพ้ืน้ฐาน 12  16  20  
3 การประกอบอาชพี 8  8  8  
4 ทกัษาการด าเนินชวีติ 5  5  5  
5 การพฒันาสงัคม 6  6  6  

รวม 
36 12 40 16 44 32 
48 หน่วยกติ 56 หน่วยกติ 76 หน่วยกติ 

กจิกรรมพฒันาคุณภาพชวีติ 200 ชัว่โมง 200 ชัว่โมง 200 ชัว่โมง 
หมายเหตุวิชาเลือกและวิชาบังคับในแต่ละระดับสถานศึกษาต้องจดัให้

ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากการท าโครงงานจ านวนอยา่งน้อย 3 หน่วยกติ 
จากโครงสร้างหลกัสูตรดงักล่าวข้างต้นสถานศึกษาต้องจดัการเรยีนรู้ให้

ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ในรายวชิาบงัคบัตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลกัสูตรส าหรบัรายวชิาเลอืก
ผูเ้รยีนสามารถเลอืกตามรายวชิาทีส่ านักงานกศน. จดัท าขึน้หรอืพฒันาขึน้ไดต้ามความต้องการ
ของผูเ้รยีนและชุมชน 

2.5.  การจดักระบวนการเรยีนรู ้
 แผนการเรยีนรูจ้ะจดักระบวนการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรการศกึษานอก

ระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมุง่พฒันาผูเ้รยีนสูค้วามเป็นคน “คดิ
เป็น” โดยเน้นพฒันาทกัษาการแสวงหาความรูป้ระยกุต์ใชค้วามรู ้และสรา้งองคค์วามรูส้ าหรบั
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ตนเองและชุมชน สงัคม จงึก าหนดรปูแบบการจดัการะบวนการเรยีนรู ้กศน. หรอื ONIE 
MODEL ซึง่เป็นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้อย่างเป็นระบบปรชัญา “คดิเป็น” 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1.  ก าหนดสภาพ ปญัหา ความตอ้งการในการเรยีนรู ้ (O: Orientation) 
เป็นการเรยีนรูจ้ากสภาพ ปญัหา หรอืความต้องการของผูเ้รยีน และ

ชุมชน สงัคม โดยให้เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิ และสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
หลกัสตูร โดยมขีัน้ตอนการเรยีนรูด้งันี้ 

 1.1.  ครูและผู้เรยีนร่วมกนัก าหนดสภาพ ปญัหา ความต้องการใน
การเรยีนรู ้ซึ่งอาจจะได้มาจากสถานการณ์ในขณะนัน้ หรอืเป็นเรื่องที่เกดิขึน้ในชวีติจรงิ หรอื
เป็นประเด็นที่ก าลงัขดัแยง้ และก าลงัอยู่ในความสนใจของชุมชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีน
กระตอืรอืรน้ทีค่ดิจะหาทางออกของปญัหา หรอืความตอ้งการนัน้ ๆ 

 1.2.  ท าความเขา้ใจกบัสภาพ ปญัหา ความตอ้งการในสิง่ทีต่้องการ
เรยีนรู้ โดยดงึความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้เรยีน เน้นการมสี่วนร่วม มกีารแลกเปลี่ยน
เรยีนรูส้ะทอ้นความคดิและอภปิรายโดยใหเ้ชื่อมโยงกบัความรูใ้หม่ 

 1.3.  วางแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ก าหนดสามารถมองเหน็แนวทางในการคน้พบความรูห้รอืค าตอบไดด้ว้ยตนเอง          

 2.  ขัน้แสวงหาขอ้มลูและจดัการเรยีนรู ้(N: New ways of learning) 
 การแสวงหาขอ้มลู และจดัการเรยีนรู ้โดยศกึษา คน้คว้าหาความรู ้

และรวบรวมขอ้มลูของตนเอง ขอ้มลูของชุมชน สงัคม และขอ้มลูทางวชิาการ จากสื่อและแหล่ง
เรยีนรู้ที่หลากหลายมกีารระดมความคดิเห็น วเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นความรู้ 
โดยมขีัน้ตอนการเรยีนรูด้งันี้ 

2.1.  ผูเ้รยีนแสวงหาความรูต้ามแผนการเรยีนรูท้ีก่ าหนดไว ้โดย
เน้นการเรยีนรู้ด้วยตนเอง การเรยีนรูผ้่านประสบการณ์ กระบวนการกลุ่ม ศกึษาจากผู้รู้ /ภูมิ
ปญัญาและวธิอีื่น ๆ ทีเ่หมาะสม 

2.2.  ครูและผู้เรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปความรู้
เบื้องต้น โดยใช้ค าถามปลายเปิดในการชวนคดิ ชวนคุย เป็นเครื่องมอื ด้วยกระบวนการการ
ระดมสมอง สะทอ้นความคดิและอภปิราย 

2.3.  ผูเ้รยีนน าความรูท้ีไ่ดไ้ปตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อประเมนิ
ความเป็นไปไดโ้ดยวธิต่ีาง ๆ เช่น การทดลอง การทดสอบ การตรวจสอบกบัผูรู้ ้

 3.  การปฏบิตัแิละน าไปประยกุตใ์ช ้( I: Implementation) 
 น าความรูท้ี่ได้ไปปฏบิตั ิและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 

เหมาะสมกบัวฒันธรรมและสงัคม โดยผูเ้รยีนต้องปฏบิตัติามขัน้ตอน โดยสงัเกตปรากฏการณ์      
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จดบนัทกึ และสรุปผล เกบ็รวบรวมไวใ้นแฟ้มสะสมงาน ระหว่างด าเนินการต้องมกีารตรวจสอบ
หาขอ้บกพรอ่ง และรวบรวมไวใ้นแฟ้มสะสมงาน 

 
 4.  การประเมนิผลการเรยีนรู ้(E: Evaluation) 

 ประเมนิ ทบทวน แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ผลจากการน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชแ้ลว้สรปุเป็นความรูใ้หม ่พรอ้มกบัเผยแพรผ่ลงาน โดยมขีัน้ตอนการเรยีนรูด้งันี้ 

 1.  คร ูและผูเ้รยีนน าแฟ้มสะสมงานและผลงานทีไ่ดจ้ากกการ
ปฏบิตัมิาใชเ้ป็นสารสนเทศในการประเมนิคุณภาพการเรยีนรู้  

 2.  ครแูละผูเ้รยีนรว่มกนัสรา้งเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการเรยีนรู ้
 3.  คร ูผูเ้รยีนและผูเ้กีย่วขอ้งรว่มกนัประเมนิ พฒันาการเรยีนรูใ้ห้

เป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพการเรยีนรู ้
 3.  การจดัการเรียนรู้ 

 3.1.  การจดัการเรยีนรูต้ามนโยบายจุดเน้นการปฏบิตัใินการจดัการศกึษา
เพื่อยกระดบัคุณภาพการศกึษานอกระบบแบบมุ่งผลสมัฤทธิโ์ดยการพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรยีนการสอนตามหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช  2551 
เพื่อใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึน้ครตู้องจดัการเรยีนการสอนโดยแยกระดบัการศกึษาและ
จดัเวลาเรยีนใหผู้เ้รยีนมเีวลาเรยีนสปัดาหล์ะไมน้่อยกว่า 9 ชัว่โมงดงันี้ 

3.1.1.  จดัให้ผู้เรยีนเรยีนรูก้บัครูผู้สอน 3 ชัว่โมงโดยจดัท าตาราง
เรยีนใหช้ดัเจนว่าเรยีนวชิาอะไรในชัว่โมงที่ 1 ชัว่โมงที ่2 และชัว่โมงที ่3 

3.1.2.  จดัการเรยีนการสอนเสรมิวชิาการในรายวชิาหลกัทีท่ าใหผ้ล
สมัฤทธิเ์พิม่ขึน้หรอืจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) จ านวน 3 ชัว่โมง 

3.1.3.  ศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิ 3 ชัว่โมงโดยครแูละผูเ้รยีนวางแผน
ร่วมกนัว่าจะศกึษาค้นคว้าในวชิาใดเรื่องอะไรตลอด 18 สปัดาห์เช่นการท าโครงงานการท า
แบบฝึกหดั 

 3.2.  ความส าคญัของแผนการเรยีนรู ้
1.  ท าใหเ้กดิการวางแผนการจดัการเรยีนรูท้ีด่ผีสมผสานความรูแ้ละ

จติวทิยาการศกึษา 
2.  ช่วยใหค้รมูคีู่มอืการสอนทีท่ าดว้ยตนเองล่วงหน้า 
3.  ส่งเสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัสตูรวธิกีารสอนสื่อการเรยีน

การวดัผลและประเมนิผล 
4.  เป็นคู่มอืส าหรบัผูท้ีท่ าการสอนแทน 
5.  เป็นหลกัฐานแสดงขอ้มลูทีถู่กตอ้งเทีย่งตรง 
6.  เป็นผลงานทางวชิาการแสดงความช านาญความเชีย่วชาญ 
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3.3.  ขัน้ตอนการจดัท าแผนการเรยีนรู ้
ตาราง 2 ขัน้ตอนการจดัท าแผนการเรยีนรู ้
ขัน้ตอน รายละเอยีด เอกสารและแบบฟอรม์ 

1 ครศูกึษาหลกัสตูร/แผนการลงทะเบยีนของ
ผูเ้รยีนแต่ละภาคเรยีน 

หลกัสตูรการศกึษานอกระบบ 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551/ 
หลกัสตูรสถานศกึษา 

2 วเิคราะหค์ าอธบิายรายวชิา ตวัชีว้ดั และ
เนื้อหาของรายวชิา เพื่อวเิคราะหเ์นื้อหายาก 
ยากปานกลาง งา่ย  น าเนื้อหาทีว่เิคราะห ์ 
ยากปานกลาง มาจดัท าปฏทินิการเรยีนรู ้
(แผนการเรยีนรูร้ายภาค) 

ตารางวเิคราะห ์
สาระการเรยีนรู ้รายวชิา  
แบบฟอรม์การจดัท า 
แผนการเรยีนรูร้ายภาค 

3 น าปฏทินิการเรยีนรู ้(แผนการจดัการเรยีนรู้
รายภาค)มาเขยีนรายละเอยีดของขัน้ตอน การ
ท ากจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยจดัท าแผนการ
เรยีนรูร้ายสปัดาห์ 

แบบฟอรม์การจดัท า 
แผนการเรยีนรูร้ายสปัดาห์ 

4 น าเนื้อหาทีว่เิคราะหง์่ายมาจดัท าแผนการ
เรยีนรูด้ว้ยตวัเอง 

แบบฟอรม์การจดัท า 
แผนการเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง (กรต.) 

5 น าเนื้อหาทีว่เิคราะหย์ากมากมาจดัท าแผน
สอนเสรมิ 

แบบฟอรม์การจดัท า 
แผนสอนเสรมิ 

 
ความพึงพอใจและการวดัระดบัความพึงพอใจ 

4.1.  ความพึงพอใจ 
 เชลลี่ (Shelly, 1975) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกและความ

คาดหวงัของมนุษย ์ต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง เมื่อไดร้บัการตอบสนองทางวตัถุและจติใจ กจ็ะท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายในสิง่คาดหวงัไว ้จนเกดิความพงึพอใจ และหากไมไ่ดร้บัการตอบสนองอาจส่งผลให้ไม่
พอใจได ้ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทางบวกส่วนบุคคล อาจแตกต่างกนัตามสภาพแวดล้อม
และลกัษณะส่วนบุคคลได ้

  วริุฬ  พรรณเทว ี(2542) กล่าวไวว้่า มนุษยม์คีวามรูส้กึความพงึพอใจภายใน
จติใจที่ไม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัความคาดหวงัสิง่ใดของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไร ถ้าคาดหวงั
มากจะมคีวามพงึพอใจมากแต่ในทางกลบักนั อาจผดิหวงัหรอืไม่พงึพอใจมากเหมอืนกนัหาก
ไม่ได้รบัการตอบสนองตามที่คาดหวงัไว้สิง่ที่ตัง้ใจไว้ก็จะเกิดขึ้นมากหรอืน้อย แต่หากความ
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ตอ้งการของบุคคลไดร้บัการตอบสนองในระดบัหนึ่ง ความรูส้กึดงักล่าวจะลดลง หากจุดมุ่งหมาย
นัน้ไมไ่ดร้บัการตอบสนอง 

สรุปได้ว่า ความพงึพอใจ คอื ความชอบต่อสิง่ที่ตอบสนองจติใจ เชงิบวกของแต่ละ
บุคคล อาจแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัทางกายภาพหรอืสิง่แวดล้อม 

4.2.   การวดัระดบัความพึงพอใจ 
 วาโร เพง็สวสัดิ ์(2546) การวดัระดบัความพงึพอใจ สามารถวดัได ้3 ดงันี้ 
 1.  การใชแ้บบสอบถาม เป็นวธิทีี่นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย ซึง่แบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดงันี้ 
1.1.  แบบสอบถามปลายเปิด (open form) เป็นแบบสอบถามทีเ่ปิดโอกาส

ให้ผูต้อบได้แสดงความคดิเหน็ ค าถามจะถามกว้างๆ และเว้นทีใ่ห้ผูต้อบได้แสดงความคดิเหน็ 
แบบสอบถามปลายเปิดนี้ มขีอ้ดคีอื เปิดโอกาสใหผู้้ตอบได้แสดงความคดิเหน็อย่างเตม็ที่แต่มี
ขอ้เสยีคอื ค าตอบจะกระจดักระจาย ยากต่อการวเิคราะหแ์ละสรปุผล 

1.2.  แบบสอบถามปลายปิด (close form) จะประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามที่
ก าหนดค าตอบ หรอืตวัเลอืกมาให้ด้วย โดยทัว่ไป แบบสอบถามปลายปิดจะมอียู่ 2ประเภท
ใหญ่ๆคอื  

 1.2.1.  แบบค าถามโดด เป็นรปูแบบทีค่ าถามและค าตอบของแต่ละ
ขอ้แยกออกจากกนัอยา่งเดด็ขาด 

 1.2.2.  แบบค าตอบร่วม จะใช้ชุดค าตอบเดยีวกนัส าหรบัค าถาม
หลาย ๆ ข้อ โดยแบบสอบถามจะมคี าตอบให้ผู้ตอบพิจารณา ตามระดบัความคิดเห็น แบบ 
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scales)  

2.  การสมัภาษณ์ เป็นการรวบรวมขอ้มูลโดยการสอบถาม หรอืการโต้ตอบ
ทางวาจาเป็นหลกั โดยเรยีกผูส้อบถามหรอืเกบ็ขอ้มลูว่าผูส้มัภาษณ์ และเรยีกฝ่ายตอบหรอืฝ่าย
ให้ข้อมูลว่าผู้ถูกสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์นี้ใช้ได้ดสี าหรบัเก็บข้อมูลเกี่ยวกบัความรู้สกึ ความ
สนใจ ความคดิเห็น หรอืทศันคติ เรื่องต่างๆ โดยรูปแบบการสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
ไดแ้ก่ 
  2.1.  การสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งแน่นอน (Structured Interview)  เป็น
การสมัภาษณ์ทีก่ าหนดค าถาม – ค าตอบตายตวัไวแ้ลว้ โดยค าตอบจะมใีหเ้ลอืก 2 ตวัเลอืก เช่น   
ใช่ /ไมใ่ช่  จรงิ/ไมจ่รงิ  ด/ีไมด่ ี เป็นตน้ 

  2.2.  การสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสรา้งแน่นอน (Unstructured Interview)  
เป็นการสมัภาษณ์ทีไ่มม่กีารก าหนดค าตอบไวต้ายตวั ผูถู้กสมัภาษณ์สามาถาตอบไดอ้ย่างอสิระ 
โดยการสมัภาษณ์วธิน้ีีผูส้มัภาษณ์มหีน้าทีร่บัฟงัค าตอบอยา่งเดยีว 

3.  การสงัเกต หมายถงึ การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจเกี่ยวกบับุคคล โดยใช้
ประสาทสมัผสัของผูส้งัเกตการ เฝ้าดพูฤตกิรรมต่าง ๆ ทีบุ่คคลนัน้แสดงออกมาในลกัษณะทีเ่ป็น
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จรงิตามธรรมชาต ิโดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่น่นอน และไม่มกีารควบคุมสถานการณ์ ซึง่เครื่องมอืที่
ใชใ้นการสงัเกต ไดแ้ก่ 

 3.1.  แบบสงัเกตพฤตกิรรม เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลที่ได้
จากการพฤตกิรรมการแสดงออก ซึง่เป็นคุณลกัษณะดา้นจติพสิยั ไดแ้ก่ ความจรงิใจ ความมนี ้าใจ 
เป็นตน้ 

 3.2.  แบบสงัเกตทกัษะ เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มลูจาการสงัเกต
ทักษะ การปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การอ่านการเต้นร า เป็นต้น นอกจากนี้ยงัใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการตรวจผลงานที่ไดจ้ากการปฏบิตั ิได้แก่ การสนทนาภาษาองักฤษ การท างานเป็น
ทมี เป็นตน้ 
 สรุปได้ว่า การวดัความพงึพอใจ คอืการวดัระดบัความรูแ้ละทกัษะของผู้เรยีน โดย
กระท าไดห้ลายวธิขีึน้อยู่ผูเ้รยีน สภาพแวดลอ้ม และจุดประสงคข์องการเรยีนรู ้หากต้องการได้
ประโยชน์สงูสุดจากการเรยีนรู ้ผูว้ดัควรใชว้ธิกีารวดัใหเ้หมาะสมกบัหวัขอ้ในการวจิยั  
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.  งานวิจยัในประเทศเร่ือง การเรียนรู้แบบสตอร่ีไลน์ 
ปวณีาสุวรรณปกัษ์ (2558) ท าการศกึษาเรือ่ง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

วิชาภาษาอังกฤษฟงั-พูดโดยการใช้วิธีการเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที่ 2 แผนกการตลาดวทิยาลยัอาชวีศกึษาเทคนิคบรหิารธุรกิจ
กรุงเทพกลุ่มตวัอย่าง คอืนักเรยีนระดบัชัน้ประกาศนียบตัร-วชิาชพีชัน้ปีที่ 2 แผนกการโรงแรม
และการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบรหิารธุรกิจกรุงเทพที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ภาษาองักฤษฟงั-พูด 2 (2000-1204) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 17 คนเครื่องมอื
ที่ใช้ในการทดลองคอื1) แผนการสอนโดยใช้สตอรี่ไลน์จ านวน 1 ชุด2) แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัใช้วธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์3) แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการ
ใชว้ธิกีารสอนแบบสตอรีไ่ลน์ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี้1)นกัเรยีนมคีวามสามารถดา้นทกัษะการฟงั-
พูดภาษาองักฤษจากการทดสอบ 2 ครัง้เฉลีย่แลว้ผ่านเกณฑอ์ยู่ในระดบัดหีลงัการเรยีนโดยใช้
แผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ 2) นักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนภาษาองักฤษโดยการใช้
แผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัด ี

อญัจมิา จนัทร์แก้ว (2555) ท าการศึกษาเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นิทานภาพค ากลอนคุณธรรมพืน้บา้นของภาคใต ้สองภาษาเพื่อพฒันาความสามารถดา้นการฟงั
และพดูของเดก็ปฐมวยั โดยใชก้ารจดัประสบการณแบบสตอรีไ่ลน์โดยไดท้ าการสรา้งและพฒันา
หนังสอือิเล็กทรอนิกส์นิทานภาพค ากลอนคุณธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ สองภาษาเพื่อพฒันา
ความสามารถดา้นการฟงัและพูดของเดก็ปฐมวยั โดยใช้การจดัประสบการณ์แบบสตอรีไ่ลน์มา
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ทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 3 ในภาคการเรยีนที่ 2/2555 โรงเรยีน
อนุบาลพฤษชาต ิจ านวน 32 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 1) หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสน์ิทาน 2) 
แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพ 4) แผนการจัดประสบการณ์ 5)
แบบทดสอบ 6) แบบประเมนิความพอใจ และ 7) แบบประเมนิตามสภาพจรงิ ผลการวจิบัสรุป
ได้ดงันี้ หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์มผีลการประเมนิคุณภาพจากผู้เชยีวชาญด้านเนื้อหา มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.62 อยูใ่นระดบัดมีาก จากผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อ มคี่าเฉลีย่เท่ากนั 4.49 อยู่ในระดบัดมีาก 
และนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจเท่ากนั 4.69 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด มผีลการประเมนิตามจรงิเท่ากนั 
4.51 อยู่ในระดบัมากที่สุด และพบว่านักเรยีนมคีะแนนสอบหลงัเรื่องสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 

วรรณวไิล เชือ้มหาวนั (2550) ท าการศกึษาเรื่องการใชร้ปูแบบการสอนแบบสตอ
รีไ่ลน์ในหน่วยการเรยีนรู้เรื่อง สงัขท์อง ที่ปรากฏบนจติรกรรมฝาผนังในวหิารลายค า วดัพระ
สงิห ์ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนพระหฤทยั จงัหวดัเชยีงใหม่กลุ่มตวัอย่าง 
คอืนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนพระหฤทยั จงัหวดัเชียงใหม่เครื่องมอืที่ใช้ในการ
ทดลองคอื1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใชร้ปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ จ านวน 4 หน่วย
การเรยีน 2) แบบประเมนิผลตามสภาพจรงิ จ านวน 6 ฉบบั 3) แบบสอบถามความคดิเหน็ของ
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการใช้รปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้1) การใชร้ปูแบบการ
สอนแบบสตอรีไ่ลน์ เป็นวธิกีารสอนทีส่ามารถน าไปพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ด้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 2) ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดนการเขยีนความเรยีงสูงขึน้หลงัจากใช้
รปูแบบการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2.  งานวิจยัในต่างประเทศการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ 
มทิเชล (Mitchell, 2016) กล่าวว่า รูปแบบการบูรณาการ การเรยีนรู้แบบสตอรี่

ไลน์นัน้ ต้องการใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งโลกทีม่าจากจนิตนาการเพื่อใหต้วัละครในเรื่องมบีทบาทและ
สามารถสามารถพฒันาตวัเองต่อไปไดเ้นื้อเรื่อง ที่ได้รบัการสรา้งขึน้ร่วมกบัอาจารยน์ัน้จะต้อง
ตัง้อยู่ในหวัข้อที่อยู่ในหลกัสูตรแนวทางของเนื้อหาใจความของค าถามนัน้ จะต้องตัง้อยู่บน
ขอบเขตของหลกัสูตรซึ่งจะถูกถามโดยอาจารย์เพื่อที่จะกระตุ้นผู้เรยีนในการเรยีนรู้ให้เกิดขึ้น
ถงึแมว้่าการสรา้งเนื้อเรือ่งนัน้จะถูกใช้มาหลายปีในการเรยีนรู ้มนัไดถู้กน ามาประยุกต์ใชก้บัการ
เรยีนการสอนภาษาต่างประเทศเพยีงแต่เพิง่จะได้รบัการค้นคว้าวิจยัเมื่อไม่นานมานี้และยงัไม่
เป็นทีแ่พรห่ลาย โดยการสรา้งแบบจ าลองโลกเสมอืนจรงิ และจดัหาผูเ้รยีนและสทิธใินการเรยีนรู้
ของพวกเขาผู้เรยีนสามารถใช้และปรับปรุงทกัษะทางภาษาของพวกเขาได้การพฒันาการ
ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมในบรบิทที่มคีวามหมายในกรณีการวจิยัศกึษานี้
เพื่อที่จะหาผลกระทบของรปูแบบการเรยีนเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ในชัน้เรยีนภาษาต่างประเทศใน
บรบิทของการสอนภาษาศาสตรข์องนกัเรยีนนายรอ้ยทีม่หาวทิยาลยัรสัเซยีการจ าลองตัง้ขึน้จาก
การสงัเกตการณ์ภารกิจของทหารในสหประชาชาต ิสร้างขึน้โดยตวัผู้เรยีนเองเป็นการเรยีนรู้
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บรบิทที่มคีวามหมายจุดประสงค์ของการเรยีนไดถู้กปรบัปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพของการสอนใน
ระยะเวลาของการพฒันาทกัษะทางภาษาและยกระดบัแรงจูงในของผู้เรยีนใหเ้พิม่ขึน้ในบรบิท
การสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างชาตสิ าหรบันกัเรยีนนายรอ้ยทหารในสาขาภาษาศาสตรจ์าก
การศกึษาพบว่าผูเ้รยีนมกีารตอบสนองรปูแบบการเรยีนในทางบวก พรอ้มด้วยการปรบัปรุงใน
การกระตุ้นและความพงึพอใจกบักระบวนการการเรยีนรู้นี้ยิง่ไปกว่านัน้ ผู้เรยีนยงัได้แสดงให้
เหน็ถงึการปรบัปรุงทกัษะทางด้านภาษาองักฤษของพวกเขายงัพบอกีว่าโครงเรื่องสามารถให้
ประโยชน์ได้จากการประยุกต์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรปูแบบโครงสรา้งส าหรบัการสอนหลกัไวยากรณ์
นอกจากนี้ยงัขายความของกจิกรรมเกีย่วกบัโครงเรื่องไดอ้ย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงาน
ศลิปะ น่าจะเป็นประโยชน์เมื่อท างานกบันักเรยีนทหารในสาขาภาษาศาสตร์ท้ายที่สุดแล้วยงั
พบว่าโครงเรื่องนัน้มปีระสทิธภิาพในวธิกีารสอนภาษาต่างประเทศส าหรับนักเรยีนทหารสาขา
ภาษาศาสตร์ในรสัเซยีและมศีกัยภาพที่จะน าไปใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆส าหรบั
จดุประสงคน์ี่แน่นอนเนื่องจากมนัสามารถท าใหก้ารเรยีนรูภ้าษานัน้มคีวามเกี่ยวเนื่องมากยิง่ขึน้
กบับรบิทในชวีติจรงิซึง่สามารถคน้หาความช านาญไดใ้นตวัพวกเขาเอง 

อลักวสิต์ (Ahlquist, 2011) กล่าวไวว้่า โลกสมมุตขิองวธิกีารแบบสตอรีไ่ลน์ถูกสรา้ง
ในชัน้เรยีน ผูเ้รยีนกลายเป็นตวัละครในเรื่องราวทีพ่ฒันาเป็นหลายสิง่ท างานในกลุ่มเลก็ของการ
เปิดค าถามหลกั (key questions) ถูกคดิขึน้มาโดยครบูนรากฐานของเนื้อหาหลกัสูตรและในงาน
ตามความจรงิและทฤษฎผีสมผสานเขา้ดว้ยกนั แมว้่าจะเป็นที่ยอมรบัในบรบิทภาษาแรก แบบ
เคา้โครงเรื่องเป็นที่รูจ้กัน้อยมากในการศกึษาภาษาทีส่อง แมว้่ามนัจะดูเหมอืนเสนอขอ้เงื่อนไข
พจิารณาสนับสนุนการพฒันาภาษาในผู้เรยีนวยัรุ่นก็ตาม โครงสรา้งเรื่องราวจดัหาบทความที่
ขดัแย้งและความหมายเหมอืนกนัในสิง่ที่ผู้เรยีนใช้ทกัษะภาษาองักฤษเป็นองรวม ในงานที่มี
ความคล้ายคลงึกบัทางที่อาจจะใชภ้าษาองักฤษในชวีติจรงิ และในสิง่ที่เขาสามารถใช้พรสรรค์
สรา้งสรรค์ กรณีศกึษาวธิกีารอย่างหลากหลายนี้ค้นหาความจรงิการพฒันาภาษาของชัน้เรยีน
ชาวสวเีดน อาย ุ11-13 ปีผูถู้กท าภาคส่วนในแบบสตอรีไ่ลน์เสน้ทางประสบการณ์ของพวกเขา ใน
ห้าสปัดาห์สุดท้ายในหวัขอ้ของผู้เรยีนเป็นการอาศยัอยู่แบบครอบครวัในเส้นทางใหม่ในเมอืง
องักฤษสมมุติขึ้น วตัถุประสงค์เป็นการรวมความรู้โครงสร้างที่มอียู่จรงิและค าศัพท์ที่พฒันา
ทกัษะดา้นภาษาและแทรกประสบการดา้นค าศพัท ์ผลการวจิยัแสดงถงึสิง่ที่ผูเ้รยีนกลายเป็นสิง่
ที่ขดัแยง้เมื่อเขาท างานกนักบัแบบสตอรีไ่ลน์และสิง่นี้มผีลกระทบกบัการพฒันาภาษาทางบวก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจการเรยีนรู้ค าศัพท์ใหม่ การสูญเสียความหวาดกลัวการพูด
ภาษาองักฤษก่อนเพื่อนของพวกเขา และในผลผลติโดยสมคัรใจอกีต่อๆไป และบทความการ
เขยีนค าศพัทแ์ละโครงสรา้งทีซ่บัซอ้นขึน้ คุณสมบตัซิึง่มสี่วนร่วมมากทีสุ่ดผูเ้รยีนจะต่อสูค้น้หาที่
จะเป็นการกลุ่มท างาน กลุ่มศลิปะ และชนิดงานทีห่ลากหลาย กบัเดก็ผูช้ายยงัมแีรงจงูใจรวมโดย
ไมท่ างานกบัหนงัสอืและโดยเดก็ผูห้ญงิมโีอกาสใชจ้ตินาการ ผลสรุปของวธิกีารแบบสตอรีไ่ลน์ใน
การสอนบทละครสามารถพฒันาภาษาสะดวกขึน้ในผูเ้รยีนวยัรุ่น 
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คาลสส์นั (Karlsson, 2012) กล่าวไวว้่าวทิยานิพนธ์ใชแ้หล่งที่จากวรรณกรรมทีม่อียู ่
ประสบการณ์ส่วนบุคคล และ การศกึษาพื้นฐานในชัน้เรยีน จุดประสงค์ที่ค้าคว้าการเล่าเรื่อง
อย่างไรสามารถประยุกต์ใชก้บัเกรด 9 และ 10 ทีช่่วยใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตรนานาชาติ
ของประเทศไอซแ์ลนดใ์นความน่าเชื่อถอืของการสอนภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร (CLT) และอยา่งพเิศษทีแ่ก้ไขทกัษะของนักเรยีนในการเขยีนและการพูดผลการวจิยั
ของผู้วจิยัเป็นพืน้ฐานของการออกแบบวจิยัเชงิปฏบิตักิารมุ้งเน้นการส ารวจประโยชน์ของการ
เล่าเรื่องเป็นกลยุทธ์การสอนผู้วจิยัใช้วธิกีารเล่าเรื่องทางออกเสยีงทีพ่ฒันาทกัษะการเขยีนและ
การพูดในชัน้เกรด 9 และ 10 โรงเรยีนภาคบงัคบัในประเทศไอซแ์ลนด ์การศกึษานี้ด าเนินการ
มากกว่า 6 สปัดาห์ ใชเ้วลา 2 ครัง้ต่ออาทติย ์กบั80 นาท ีในแต่ละบทเรยีนกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการศกึษาคอื a) การประชุมการเล่าเรือ่งทางออกเสยีง b) การเขยีนเคา้โครงเรื่องราวผ่านบท
โดยนักเรยีน c) เพื่อนร่วมงานในการพูดคุยเค้าโครงเรื่องราวและการรบัขอ้เสนอแนะ d) การ
เขยีนร่างเรื่องราวส าหรบัขอ้เสนอแนะ e) การน าเสนอเรื่องราวสุดทา้ยส าหรบัขอ้เสนอแนะและ
และการประเมนิผล f) การเขยีนเรื่องราวในกลุ่มและอื่นๆ g) การน าเสนอเรื่องราวในกลุ่มล าดบั
ขัน้ตอนต่อไปแนะน ากลุ่มการเล่าเรือ่งราวในชัน้เรยีนและการเขยีนเรือ่งราวใหแ้ละใชค้รสูกัคนผูท้ี่
ต้องการลองใช้เครื่องมอืให้มปีระสทิธภิาพ  เป็นรากฐานทฤษฎแีละวเิคราะห์ และ ผลกระทบ
ส าหรบัการฝึกและพจิารณา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั

ตวัแปรต้น 
 

การจดัการเรยีนรู ้
แบบสตอรีไ่ลน์ 

ตวัแปรตาม 

 
1.  ความสามารถในการพดู 
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.  ความพงึพอใจของนกัเรยีนฯ หลงั 
ไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 

การด าเนินการวิจัยครัง้นี้  เ ป็นการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและศึกษาความพึงพอใจ ของ นักเรียนการศึกษานอกระบบ 
กองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพษิณุโลกโดยการใช้การเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์ซึง่ด าเนินการตามสาระส าคญัดงัต่อไปนี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
5.  สถติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบกลุ่ม

เดยีวทดสอบก่อนทดลองและหลงัทดลอง (One-Group Pretest-Posttest Design) 
ตาราง 3 แผนการด าเนินการทดลอง 

ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 
T1 X T2 

 เมือ่   T1 แทน การทดสอบก่อนการเรยีนรู ้
  X แทน การจดัการเรยีนเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
  T2 แทน การสดสอบหลงัการเรยีนรู ้
 
1.  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

ประชำกร  
ประชากรในการวิจยัครัง้นี้คือ นักเรียนการศึกษานอกระบบที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในกองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ประจ า ทบ.
1/59 และทบ.2/59 จ านวน 152 คน 
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กลุ่มตวัอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนการศกึษานอกระบบทีก่ าลงัศกึษาอยู่

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในกองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรประจ า ทบ.1/59 
และทบ.2/59 จ านวน 20 คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive Sampling)จากการ
คดัเลอืกตวัแทนกลุ่มนกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ภายในหน่วยขึน้ตรงของกองทพัภาคที ่3 จ านวน
หน่วยละ 4 คน เขา้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 

เหตุผลทีเ่ลอืกแบบเจาะจง เพราะ ตอ้งการทราบพืน้ฐานระดบัการพดูภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารของแต่ละกลุ่มในหน่วยขึน้ตรงของกองทพัภาคที ่3  
ตาราง 4 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 
2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 2.1.  แผนการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ จ านวน 6 แผน 
 2.2.  แบบประเมนิวดัความสามารถการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรยีนรู ้ 
 2.3.  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

 ขัน้ตอนกำรสร้ำงแผนกำรเรียนรู้ 
 1.  ศกึษาหลกัสูตรการศกึษานอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช2551

กลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหารระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน 
มาตรฐานที ่2.1รหสัรายวชิา ภาษาองักฤษเพื่อชวีติและสงัคม (พต31001) 

 2.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั ความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสาร โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

 3.  ศกึษาหนงัสอืและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวชิาการทหารในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 4.  คดัเลอืกแผนการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนรูด้า้นการพูด

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 5.  สรา้งแผนการเรยีนรู้เกี่ยวกบัการพฒันาความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร  โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ จ านวน  6แผน 
 
 
 

ประจ า ทบ. ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
1/59 

2/59 

35 

117 

6 

14 

รวม 152 20 
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  โดยมอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 
 5.1.  สาระส าคญั   
 5.2.  จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 
 5.3.  เนื้อหาสาระ   
 5.4.  กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
 5.5.  สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู ้  
 5.6.  การวดัผลประเมนิผล  
 5.7.  ขอ้เสนอแนะ  
 5.8.  การบนัทกึหลงัการจดัการเรยีนรู ้ 
ตาราง 5 แผนการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีนในหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ 

แผนการ 
จดัการเรยีนรู ้

เรือ่ง 
จ านวน 
คาบเรยีน 

ชิน้งาน 

1 - การทกัทายและการแนะน าตวัเอง 
- การแนะน าตวัเองทางการทหาร 

3 ใบงานกจิกรรม 

2 - การสนทนาทางโทรศพัท ์
- การใชว้ทิยสุื่อสาร 

3 ใบงานกจิกรรมอุปกรณ์ 

3 - การบอกเวลา 
- กจิวตัรประจ าวนั 

3 ใบงานกจิกรรม 

4 - การถาม-ตอบทางทศิทาง 
- การใชแ้ผนทีแ่ละเขม็ทศิ 

3 ใบงานกจิกรรมแผนที ่

5 - การบอกอาการทางการแพทย ์
- การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

3 ใบงานกจิกรรมวดีทีศัน์ 

6 การออกค าสัง่ทางการทหาร 3 ใบงานกจิกรรมวดีทีศัน์ 
6.  ตรวจสอบคุณภาพของแผนการเรียนรู้โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒ ิจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมทางเนื้อหากับ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั วตัถุประสงค์ของแต่ละแผน และความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้  ด้วย
มาตราส่วนประเมนิค่า (rating scales) 5 ระดบัในการใหค้ะแนน (บุญชม ศรสีะอาด, 2545)  
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ตาราง 6 มาตราส่วนประเมนิค่าคุณภาพของแผนการเรยีนรู ้
คะแนนเฉลีย่ ระดบัความเหมาะสม 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
1.00 – 1.50 

มากทีสุ่ด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 
ทีสุ่ด 

โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาองักฤษ จ านวน 3 ท่าน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการทหาร จ านวน 
1 ท่าน และผูเ้ชยีวชาญดา้นการสอนการศกึษานอกระบบ จ านวน 1 ท่านดงัต่อไปนี้ 

6.1.  อาจารย์ ดร .ทวีศักดิ ์  ขันยศ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน
ภาษาองักฤษ 

6.2.  อาจารย์ ดร.คุณากร  คงชนะ  ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยกุตก์ารสอนภาษาองักฤษ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงคราม  จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ 

6.3.  อาจารย์ ดร.ดษิยา  ศุภราชโยธนิอาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอน
ภาษาองักฤษ 

6.4.  พ.อ.วษิณุ  วจิติรพงษา  ต าแหน่ง รองเสนาธกิาร กองบญัชาการช่วยรบที ่3 
ค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ  เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นความรูท้างวชิาทหารในประเทศและต่างประเทศ 

6.5.  จ.ส.ต.หญงิ ณฐัฐพ์ฒัน์สุทธวิรกุล ต าแหน่ง ช่างเขยีนกองข่าว กองทพัภาคที ่3 
ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษของการศกึษานอกระบบ 

7.  น าแผนการสอนที่ได้รบัการปรบัปรุง น ามาทดลองใช้กบักลุ่มนักเรยีนการศกึษา
นอกระบบ กองบญัชาการช่วยรบที ่3 ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 1 แผนเพื่อ
ดคูวามเหมาะสมทางดา้นเน้ือหาและระยะเวลาทีก่ าหนด 

8.  น าแผนการสอนมาทดลองใชม้าทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
ขัน้ตอนกำรสร้ำงแบบประเมินวดัควำมสำมำรถด้ำนกำรพดูภำษำองักฤษ 

 1.  ศึกษาศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสร้างข้อสอบจากการทดสอบและ
ประเมนิผล การเรยีนการสอนภาษาองักฤษ (อจัฉรา วงศโ์สธร, 2544) และ คารก์ (Clark, 1972) 
เพื่อใชเ้ป็นแนวคดิในการสรา้งแบบประเมนิวดัความสามารถดา้นการพดู 
 2.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ส าหรบักลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระความรู้
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พื้นฐาน มาตรฐานที่ 2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจและทกัษะพื้นฐานเกี่ยวกบัภาษาและการสื่อสาร
รหสัรายวชิา ภาษาองักฤษเพื่อชวีติและสงัคม (พต31001) 

3.  ศกึษาหนังสอืเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องกบัวชิาการทหารในประเทศไทย
และต่างประเทศ 

4.  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างเนื้อหาในแบบประเมนิกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูใ้น
เรือ่งทีจ่ะสรา้งแบบทดสอบ 

5.  สรา้งเกณฑก์ารประเมนิความสามารถในการพูดจากแนวคดิของคลารก์ (Clark,1972) 
4 ระดบัดงัต่อไปนี้ 
 1.  การออกเสยีง (pronunciation)  

ระดบัที ่1 ออกเสยีงไมไ่ด ้พดูไมไ่ด ้
ระดบัที ่2 ออกเสยีงผดิมาก พดูไดเ้ลก็น้อย 
ระดบัที ่3 ออกเสยีงผดิบา้ง พดูเขา้ใจได้ 
ระดบัที ่4 ออกเสยีงได ้พดูถูกตอ้ง 

 2.  ค าศพัท ์(vocabulary)  
ระดบัที ่1 ใชค้ าศพัทผ์ดิและการสนทนาโตต้อบไมไ่ด้ 
ระดบัที ่2 ใชค้ าศพัทไ์มถู่กตอ้งแต่ถูกตอ้งในสถานการณ์นัน้ๆ 
ระดบัที ่3 ส่วนใหญ่สื่อความหมายได ้
ระดบัที ่4 สื่อความหมายไดด้แีละใชค้ าศพัทเ์หมาะสมกบัสถานการณ์ 

3.  ไวยากรณ์ (grammar)  
ระดบัที ่1 ใชไ้วยากรณ์ผดิไมส่ามารถสื่อสารได ้
ระดบัที ่2 ใชไ้วยากรณ์เบือ้งตน้ผดิพลาดบา้ง 
ระดบัที ่3 ใชไ้วยากรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งผดิพลาดเลก็น้อย 
ระดบัท ี4 ใชไ้วยากรณ์ถูกตอ้ง ไมม่ขีอ้ผดิพลาดทางภาษา 

4.  ความคล่องแคล่ว (fluency)  
ระดบัที ่1 พดูไมต่่อเนื่องโตต้อบไมไ่ด้ 
ระดบัที ่2 พดูไมจ่บ สนทนาต่อไมไ่ด ้ตอ้งเริม่พดูใหม่ 
ระดบัที ่3 พดูเป็นธรรมชาตมิตีดิขดับา้ง 
ระดบัที ่4 พดูเป็นธรรมชาตเิหมอืนเจา้ของภาษา 

6.  น าเกณฑ์การประเมนิมาก าหนดค่าการประเมนิ ทัง้ 4 ระดบั ได้แก่ ระดบั 4 
ระดบัมากทีสุ่ด ระดบั 3 ปานกลาง ระดบั 2 ระดบัน้อย และระดบั 1 ระดบัปรบัปรงุ  

7.  สรา้งแบบประเมนิวดัความสามารถการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรยีนรู้ 
ให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยสร้างแบบทดสอบการพูด
ภาษาองักฤษไว ้2 ขอ้ 
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  ขอ้ที ่1  เป็นแบบประเมนิบทสนทนาจ านวน 1 เรือ่ง 
  ขอ้ที ่2  เป็นแบบประเมนิการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร โดยการสุ่มจบั

ดว้ยตนเอง 3 หวัขอ้ คอื การแนะน าตวัเอง กจิวตัรประจ าวนั และการบอกเสน้ทางในแผนที ่
8.  สร้างแบบประเมนิความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรยีนรู้

ส าหรบัผู้เชยีวชาญ 5 ท่าน จากนัน้น าแบบประเมนิพรอ้มกบัแบบประเมนิที่สรา้งขึน้เสนอต่อผู้
เชยีวชาญตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา (contect validity)โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 

+1  การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรู ้
 0  ไมแ่น่ใจการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรู้ 
-1  การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ไม่มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนการเรยีนรู้ 

9.  น าแบบประเมนิมาหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC)โดยใชเ้กณฑค์่าดชันีความ
สอดคลอ้งมากกว่า 0.5ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้ มคี่า IOC เท่ากบั 1.00 

10.  น าแบบประเมนิที่ผ่านการประเมนิความสอดคล้องแล้วไปทดลองใช้กบักลุ่ม
นักเรยีนการศึกษานอกระบบ กองบญัชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งที่มีล ักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 1 กลุ่ม ตามเกณฑก์ารประเมนิตามขอ้ 2.5 

11.  น าแบบประเมนิไปทดลองใช้จรงิกบันักเรยีนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างตามแผนการ
ทดลองต่อไป   
ตาราง 7 เกณฑก์ารประเมนิทกัษะดา้นการพดูทีอ่า้งองิจากแนวคดิของ คลารก์ (Clark,1972) 

เกณฑ ์
การประเมนิ 

ระดบัคะแนน 
4 3 2 1 

การออกเสยีง 
(pronunciation) 

ออกเสยีงถูกตอ้ง 
พดูถูกตอ้ง 

ออกเสยีงผดิบา้ง 
พดูเขา้ใจได ้

ออกเสยีงผดิมาก 
พดูเขา้ใจยาก 

ออกเสยีงไมไ่ด ้
พดูไมไ่ด ้

ค าศพัท ์
(vocabulary) 

ค าศพัทถ์ูกตอ้ง 
สื่อความหมายได ้

ค าศพัทผ์ดิบา้ง 
สื่อความหมายได ้

ค าศพัทผ์ดิ 
สื่อความหมายได ้

ค าศพัทผ์ดิสื่อ
ความหมายไมไ่ด ้

ไวยากรณ์ 
(grammar) 

ไวยากรณ์ถูกตอ้ง 
สื่อสารเขา้ใจไดด้ ี

ไวยากรณ์ผดิบา้ง 
สื่อสารเขา้ใจ 

ไวยากรณ์ผดิ 
สื่อสารเขา้ใจ 

ไวยากรณ์ผดิ 
สื่อสารไมเ่ขา้ใจ 

ความคล่องแคล่ว 
(fluency) 

พดูเป็นธรรมชาต ิ
เหมอืนเจา้ของ

ภาษา 

พดูเป็นธรรมชาต ิ
มตีดิขดับา้ง 

พดูไมต่่อเนื่อง 
พดูชา้ ตอ้งเริม่

พดูใหม ่

พดูไมต่่อเนื่อง 
โตต้อบไมไ่ด ้
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ขัน้ตอนกำรสร้ำงแบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้กำรจดักำรเรียนรู้แบบ
สตอรี่ไลน์ 

1.  ศกึษาต ารา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจ 
2.  ก าหนดรปูแบบและออกแบบหวัขอ้แบบประเมนิความพงึพอใจให้สอดคล้องกบั

จดัการเรยีนรูแ้ละน าไปประเมนิหลงัจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรี่
ไลน์ตามแผนการเรยีนรู ้

3.  น าแบบประเมนิความพงึพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชงิเนื้อหา
แล้วน าผลมาหาค่า IOC โดยใชเ้กณฑค์่า IOC ต้องมากกว่า 0.5 ซึง่ในงานวจิยัชิ้นนี้มคี่า IOC 
เท่ากบั 1.00 

4.  น าแบบประเมนิทีป่รบัปรงุแลว้มาทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.   กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน จากกลุ่มนักเรยีนการศกึษานอกระบบที่ก าลงั
ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในกองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช
ประจ าทบ.1/59 และทบ.2/59 โดยการเจาะจง (purposive Sampling)จากการคดัเลอืกตวัแทน
กลุ่มนักเรยีนที่ก าลงัศกึษาอยู่ภายในหน่วยขึน้ตรงของกองทพัภาคที่ 3 จ านวนหน่วยละ 4 คน 
เขา้เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทดลอง 

2.  ประเมนิวดัความสามารถการพดูองักฤษเพื่อการสื่อสาร ก่อนการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ จ านวน 1 ชัว่โมง 

3.  ด าเนินการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์โดยครทูหารและผูว้จิยัรว่มกนัสอนจ านวน 
6 แผน แผนละ 3 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้18 ชัว่โมง 

4.  ประเมนิวดัความสามารถการพดูองักฤษเพื่อการสื่อสาร หลงัการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ จ านวน 1 ชัว่โมง 

5.  ประเมนิความพงึพอใจของผูเ้รยีน หลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
6.  ท าการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูก่้อนและหลงั 
7.  เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อนาไปวเิคราะหผ์ลทางสถติแิละสรปุผลการวจิยั 

ตาราง 8  ปฏทินิการด าเนินการจดัการเรยีนรู ้

ครัง้ที ่ การด าเนินการจดัการเรยีนรู ้ จ านวนคาบเรยีน 

1 ทดสอบก่อนการเรยีนการสอน 1 
2 การทกัทาย การแนะน าตวัเอง และรายงานตวัทางทหาร 3 
3 การสนทนาทางโทรศพัทแ์ละวทิยสุื่อสาร 3 
4 การบอกเวลาและกจิวตัรประจ าวนั 3 
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ครัง้ที ่ การด าเนินการจดัการเรยีนรู ้ จ านวนคาบเรยีน 

5 การถาม-ตอบทาง ทศิทาง การใชแ้ผนทีแ่ละเขม็ทศิ 3 
6 การบอกอาการทางการแพทยแ์ละการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 3 
7 การออกค าสัง่ทางการทหาร 3 
8 ทดสอบหลงัการเรยีนการสอน 1 

 
4. กำรวิเครำะหข้์อมลู  

4.1.  เปรยีบเทียบคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองมาหาค่าเฉลีย่และวเิคราะหค์วามแตกต่างของคะแนน 

4.2.  เปรยีบเทยีบความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยใช ้t-test แบบ dependent samples 

4.3.  วเิคราะห์ค่าความพงึพอใจของนักเรยีน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean: x ) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
5.  สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 

5.1.  ค่าเฉลีย่ (mean) (วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2546) 

  สตูร 
N

x
x


  

  เมือ่   x  แทน  คะแนนเฉลีย่ 
    x  แทน  ความถีท่ีต่อ้งการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 
   n  แทน  จ านวนทัง้หมด  
 
 5.2.  ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2546) 

  สตูร S.D. =  
 1

22



 
nn

XXn  

  เมือ่ S.D. แทน   ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
    2X  แทน   ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนแต่ละคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
    2 X  แทน   ก าลงัสองของผลรวมของคะแนนแต่ละคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
   n  แทนจ านวนคนหรอืขอ้มลูทัง้หมด 
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 5.3.  สถติทิดสอบสมมตฐิาน  
  ค่าสถติ ิDependent Samples t-test ใชค้ านวณความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้(วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2546) 
  สตูร t = 

 
1

22



 



N

DDN

D  

  เมือ่   t แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-test แบบ Dependent Samples 
   N  แทน จ านวนนกัเรยีน 
   D  แทน ผลต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้
    D  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนการสอบก่อนและ 
      หลงัการจดัการเรยีนรู ้
    2D  แทน ผลรวมก าลงัสองของผลต่างของคะแนนระหว่าง 

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้
 

 5.4.  สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครือ่งมอื 
  การหาค่าความตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบของแต่ละขอ้ โดยใชส้ตูร IOC หาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด (บุญชม ศรสีะอาด, 2546) 
  สตูร IOC =  

N

R  

  เมือ่ IOC    แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจดุประสงค์ 
    R      แทน   ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
   N       แทน   จ านวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
 
 5.5.  สถติทิีใ่ชใ้นการแปลผลคะแนนจากแบบประเมนิการพดู 
  ค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage)ใช้ค านวณความแตกต่างของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้(วาโร เพง็สวสัดิ,์ 2546) 
  สตูร % =  100x

Y

X  

  เมือ่ % แทน   ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณารอ้ยละ 
    X แทน   ตวัเลขทีต่อ้งการเปรยีบเทยีบ 
    Y แทน   จ านวนเตม็ 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช โดยการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์โดยผู้วจิยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ และน าเสนอผล
การวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 n  หมายถงึ จ านวนนกัเรยีนทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง  
 X   หมายถงึ ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 
 S.D.  หมายถงึ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 **  หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 t  หมายถงึ ค่าสถติใินการแจกแจง (t-test แบบ Dependent) 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัเรื่อง การพฒันาความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที่ 3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
โดยการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้น าเสนอตารางประกอบการบรรยาย จ าแนกตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 2ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถด้านการพูดภาษาองักฤษเพื่อ
การสื่อสารของ นกัเรยีน การศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
จงัหวดัพษิณุโลก ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้ละหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบ
สตอรีไ่ลน์ 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจของนกัเรยีน การศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่าย
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 
 
 

0000 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ตอนที ่1 การเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพดูภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสารของนกัเรยีน การศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 
จงัหวดัพษิณุโลกโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้ละหลงัการจดัการ
เรยีนรู ้ปรากฏผลดงัตารางที ่9 
ตาราง 9  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของ  
  นกัเรยีน การศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  
  ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

                                                                    n = 20 
คะแนนการพดูภาษาองักฤษ คะแนนเตม็ X   S.D. t 
ก่อนการจดัการเรยีนรู ้ 20 7.8 2.34 18.64** 
หลงัการจดัการเรยีนรู ้ 20 12.6 2.48 

* * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากตาราง 9 พบว่านักเรยีนมคีวามสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารหลงัการ
จดัการเรยีนรูสู้งกว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ตาราง 10 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รอ้ยละของคะแนนของความสามารถการพดูภาษาองักฤษ 
   เพื่อการสื่อสารของนกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็- 
   พระนเรศวรมหาราช ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

                                                                    n = 20 
ค่าเฉลื่ยรอ้ยละของคะแนน 
ก่อนการจดัการเรยีนรู ้

ค่าเฉลื่ยรอ้ยละของคะแนน 
หลงัการจดัการเรยีนรู ้

ผลต่าง 
ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 

39 63 24 
จากตาราง 10 พบว่าร้อยละของคะแนนของความสามารถการพูดภาษาองักฤษเพื่อการ

สื่อสารหลงัการจดัการเรยีนรูส้งูขึน้กว่าก่อนการจดัการเรยีนรูอ้ยูท่ีร่อ้ยละ 24 
ตอนที ่2 ความพงึพอใจของนกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่าย

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ในการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ ปรากฏผลดงัตาราง 9 
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ตาราง 11  ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจของนกัเรยีนการศกึษานอกระบบ 
    กองทพัภาคที ่3 ต่อการจดัเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 

n = 20 
ความพงึพอใจของนกัเรยีน การศกึษานอกระบบ 
กองทพัภาคที ่3 ในการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ X  S.D. 

ระดบัความ 
พงึพอใจ 

ดา้นความพงึพอใจดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 4.51 0.65 มากทีสุ่ด 
1 รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 4.65 0.59 มากทีสุ่ด 
2 
3 
4 

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้
กจิกรรมในการจดัการเรยีนรู ้
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการบรรยายมคีวามเหมาะสม 

4.40 
4.40 
4.60 

0.75 
0.68 
0.60 

มาก 
มาก 

มากทีสุ่ด 
ดา้นความพงึพอใจดา้นเนื้อหา 4.48 0.60 มาก 
1 เนื้อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู้ 4.50 0.76 มาก 
2 
3 
4 

ความชดัเจนในการอธบิายเนื้อหา 
การเรยีบเรยีงเนื้อหาทีเ่ขา้ใจงา่ย 
เนื้อหามคีวามเหมาะสมกบัระดบัความรูข้องผูเ้รยีน 

4.75 
4.60 
4.05 

0.44 
0.75 
1.00 

มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 
มาก 

ดา้นความพงึพอใจดา้นครผููส้อนและผูว้จิยั 4.49 0.75 มากทีสุ่ด 
1 ครตูัง้ใจสอน ใหค้ าแนะน านกัเรยีนในการการเรยีนและท า

กจิกรรม 
4.00 

 
0.92 มาก 

2 
 
3 
4 

ครสูามารถประยกุตส์ิง่ทีส่อนเขา้กบัสภาพสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
ครใูชว้ธิกีารสอนหลายวธิ ี 
ครใูหโ้อกาสนกัเรยีนซกัถามปญัหา 

4.55 
 

4.75 
4.65 

0.76 
 

0.55 
0.81 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 

ดา้นความพงึพอใจสถานทีแ่ละดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ 4.13 0.95 มาก 
1 สถานทีก่ารจดัหอ้งเรยีนมคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 
4.10 0.85 มาก 

2 
3 
4 
 
5 

หอ้งเรยีนมมีอุีปกรณ์ครบถว้นพรอ้มใชง้านและท าการสอน 
หอ้งเรยีนมสีญัญาณเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตไรส้ายอย่างมี
คุณภาพสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการ
ประชุมเพยีงพอและเหมาะสม 
บรรยากาศและความเหมาะสมของพืน้ทีใ่นการเรยีนรู้ 

4.45 
3.55 
4.45 

 
4.10 

0.89 
1.23 
0.89 

 
0.91 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 โดยรวม 3.97 0.67 มาก 
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 จากตาราง 11 พบว่าความพงึพอใจของนักเรยีน การศกึษานอกระบบต่อการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจ 
ดงันี้ 

1.  ความพงึพอใจดา้นกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
2.  ความพงึพอใจดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก 
3.  ความพงึพอใจดา้นครผููส้อนและผูว้จิยัอยูใ่นระดบัมาก 
4.  ความพงึพอใจสถานทีแ่ละดา้นสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆอยูใ่นระดบัมาก 
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บทท่ี 5 
 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้ละหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
และศกึษาความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์ จากการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัสามารถ
สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 

การวจิยัครัง้นี้มจีดุประสงค ์คอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ 2) เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนการศึกษานอกระบบในการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช ประจ า ทบ. 1/59และ 2/59 จ านวน 20คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการเรยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์จ านวน 6 แผนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนและ
หลงัการเรยีนรู ้และแบบประเมนิความพงึพอใจ ในจดัการเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี(t-test) 
แบบ dependent 
 
สรปุผลการวิจยั 

1.  ความสามารถการพูดของนักเรยีนหลงัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สูงกว่าก่อนการ
จดัการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยระดบัคะแนนสูงขึน้รอ้ยละ24จากก่อนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยนกัเรยีนไดค้ะแนนรอ้ยละ 39 เป็น รอ้ยละ 63 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 

2.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ผลปรากฏ
ว่านักเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่เท่ากบั 3.97 จากผลการประเมนิความพงึพอใจทัง้ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความพงึพอใจด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์  2) ความพงึพอใจด้าน
เนื้อหา  3) ความพงึพอใจด้านครูผู้สอนและผู้วจิยั4) ความพงึพอใจสถานที่และด้านสิง่อ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

0000 0000 
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การอภิปรายผล 
1.  การเปรยีบเทยีบวดัความสามารถการพูดของนักเรยีน ก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรู้ ผลการวจิยัในด้านการพูดนัน้พบว่า นักเรยีนมพีฒันาการด้านการพูดดีขึ้นก่อนมกีาร
จดัการเรยีนรู ้ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไวว้่าความสามารถการ
พดูภาษาองักฤษของนกัเรยีน หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้
ตามแนวทฤษฎแีบบสตอรีไ่ลน์ทัง้นี้เป็นเพราะการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์นัน้ช่วยสอนนักเรยีนโดย
มุ่งเน้น การคดิ วเิคราะห์ และมไีหวพรบิในการแก้ไขปญัหาในการด าเนินเรื่องในรูปแบบการ
สรา้งสถานการณ์จ าลอง ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ใจเหตุและผลของการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในประจ าวนัได้ เพราะการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิร่วมกบัการ
แสวงหาความรู้ใหม่นัน้ ท าให้เกิดความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นในชัน้เรยีน พร้อมทัง้ช่วยให้
นักเรยีนสามารถรเิริม่ในด้านการพูดไดอ้ย่างอสิระมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมทิเชล
(Mitchell, 2016) กล่าวว่า รปูแบบการบูรณาการ การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์นัน้ กระตุ้นใหผู้เ้รยีน
ได้สร้างโลกที่มาจากจนิตนาการเพื่อให้ตวัละครในเรื่องมบีทบาทและสามารถสามารถพฒันา
ตวัเองต่อไปได้จากการศกึษาพบว่าผู้เรยีนมกีารตอบสนองรปูแบบการเรยีนในทางบวก พรอ้ม
ด้วยการปรบัปรุงในการกระตุ้นและความพึงพอใจกบักระบวนการการเรยีนรู้นี้ยิง่ไปกว่านัน้ 
ผูเ้รยีนยงัได้แสดงให้เหน็ถงึการปรบัปรุงทกัษะทางด้านภาษาองักฤษของพวกเขายงัพบอกีว่า
การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สามารถให้ประโยชน์ได้จากการประยุกต์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการ
เรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ส าหรบัการสอนหลกัไวยากรณ์นอกจากนี้ยงัขยายความของกิจกรรม
เกี่ยวกับโครงเรื่องได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานศิลปะ น่าจะเป็นประโยชน์เมื่อ
ท างานกบันักเรยีนทหารในสาขาภาษาศาสตรท์้ายที่สุดแล้วยงัพบว่าการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
นัน้มปีระสทิธภิาพในวธิกีารสอนภาษาต่างประเทศส าหรบันักเรยีนทหารสาขาภาษาศาสตรใ์น
รสัเซยีและมศีกัยภาพทีจ่ะน าไปใชใ้นการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปวณีาสุวรรณปกัษ์ (2558) ซึ่งได้ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษฟงั-พูดโดยการใช้วธิกีารเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ จากผลการวจิยัพบว่าการ
สอนการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารแบบสตอรีไ่ลน์มผีลต่อการพฒันาทกัษาดา้นการพูดของ
นกัเรยีน เฉลีย่แลว้ผ่านเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดหีลงัการเรยีนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ 

2.  ดา้นความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการแบบสตอรีไ่ลน์ผลการวจิยัสรุปการ
ประเมนิความพงึพอใจ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นระดบัมาก ซึง่ขัน้ตอนวธิกีารเรยีนรู้แบบ
สตอรีไ่ลน์มุ่นเน้นให้นักเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างอสิระ โดยนักเรยีนได้ร่วมกจิกรรมที่จดัให้นักเรยีน
แสดงสถานการณ์จ าลองจากแผนงานของกลุ่มตนเองและ แลกเปลี่ยนความรูท้ี่ตนได้จากการ
เรยีนทัง้ความคดิรเิริม่ สถานการณ์ กจิกรรม และการใช้ภาษากบัเพื่อนในกลุ่ม ก่อนที่จะมกีาร
น าเสนอท ากจิกรรมในชัน้เรยีน ซึ่งก่อนการจดัการเรยีนรู้นักเรยีนไม่รูว้่าจะเริม่ต้นท ากจิกรรม
อย่างไร ล าดบัเรื่องราว และก าหนดกระบวนการไปในทศิทางใด มจีุดประสงค์อย่างไร การ
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จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ท าให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ์เดมิและความรูใ้หม่ของนักเรยีน และสามารถ
น าไปพัฒนานาความสามารถในด้านอื่นๆได้ ดงันัน้นักเรียนจึงมีความพึงพอ ใจในการร่วม
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมอย่างมาก เมื่อนักเรยีนได้รบัการจดัการ
เรยีนรู้ที่ตอบสนองตรงกับเป้าหมาย ความคาดหวงั  และบรรลุจุดประสงค์ในการเรยีนรู้จึง
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้ในระดบัมาก อีกทัง้นักเรยีนยงัได้รบัแนวทางที่
ถูกต้องส าหรับเริ่มต้นการพูดภาษาอังกฤษจาก การออกเสียง ( pronunciation) ค าศัพท ์
(vocabulary) ไวยากรณ์ (grammar) และความคล่องแคล่ว (fluency) โดยมผีู้สอนคอยแนะน า
และให้ความช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด ซึ่งในด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้นัน้ผู้สอนมุ่งเน้นให้
ตวัอย่างการสนทนาและบทความที่เหมาะสมไม่ยากหรอืง่ายจนเกนิไป และส่งเสรมิให้นักเรยีน
แลกเปลีย่นความคดิอย่างอสิระ รวมทัง้ส่งเสรมิให้นักเรยีนพูดภาษาองักฤษอย่างอสิระหลงัจาก
การจดัเรยีนรู ้สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนเขยีนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามภาคภูมใิจต่อ
งานเขยีนของตน ดงันัน้นักเรยีนจงึมคีวามพงึพอใจในด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัมากซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปวณีา สุวรรณปกัษ์(2558) ในการใช้
วธิกีารเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนภาษาองักฤษ 
โดยการใชแ้ผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัด ี 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1.   การจดัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มปีระโยชน์
ต่อการพฒันาการพูดภาษาองักฤษได้อย่างตรงประเดน็ และสามารถพฒันาความสามารถด้านการ
พูดของนักเรยีนในกลุ่มเก่ง และกลุ่มกลางได้เป็นอย่างดี นักเรยีนสนใจและร่วมกิจกรรมในการ
จดัการเรยีนรู้อย่างมาก วธิกีารเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ช่วยให้นักเรยีนมคีวามสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษสูงขึน้ สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและความรูท้ี่ไดส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้
กบัทกัษะและภาษาแบบอื่นได ้ 

1.2.   ในระหว่างการจดัการเรยีนรู ้พบว่านักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนและมปีญัหาในการพูด
ภาษาองักฤษจากบทสนทนาและกิจกรรมที่ได้รบังานในชัน้เรยีน นักเรยีนมคีวามผดิพลาดใน
เรื่องการออกเสยีง ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และโครงสรา้งประโยคที่มคีวามซบัซ้อน
มากกว่าประโยคเดี่ยว แต่หลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ นักเรยีนมพีฒันาการด้าน
การพดูภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ มคีวามกลา้แดสงออกในการพดูการแสดง และการเขา้ร่วมกจิกรรม 
เพราะเนื้อหาที่จะน ามาจดัการเรยีนรูจ้ะเน้นการท ากจิกรรมเป็นหลกั จงึท าให้นักเรยีนอ่อนทาง
ภาษาสามารถท ากจิกรรมรว่มกนัผูอ้ื่นและมโีอกาสทีจ่ะแสดงความคดิเหน็รว่มกนัได ้  
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1.3.  การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มุ่งเน้นให้นักเรยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง และจุดประสงค์ในการพูด และไหวพรบิในการเลอืกใชภ้าษา 
ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้เช่น การ
พฒันาการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษและการสอนมุ่นเน้นเนื้อความทีม่จีุดมุ่งหมายชดัเจน
และรูปแบบที่แน่นอนนัน้จะท าให้การจดัการเรยีนรู้น่าสนใจต่อการพฒันาความสามารถให้กบั
นกัเรยีน  

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1.  การจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์มุ่งการพฒันาความสามารถได้ตรงตาม

จุดประสงค์การพูด เน้นศกึษาการท ากจิกรรม การด าเนินเรื่องและการสนทนาจากสถานการณ์
จริง ใช้ควรท าการวิจ ัยเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะอื่นๆ เช่น การอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ซึง่การเลอืกการเรยีนรูล้กัษณะนี้เป็นสิง่ส าคญัต่อการเลอืกมาใชใ้ห้
นกัเรยีนสนใจ  

2.2.  ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบการพูดภาษาองักฤษโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอ
รีไ่ลน์ควบคู่กบัทกัษะอื่นๆ ไปดว้ย 
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ผลการเปรยีบเทยีบรอ้ยละของคะแนนของความสามารถการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ก่อนและ
หลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ 
 
นกัเรยีน 
คนที ่

ก่อนการจดัการเรยีนรู ้ หลงัการจดัการเรยีนรู ้
ผลต่าง 
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บทท่ี 5 
 

สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราช ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้ละหลงัการจดัการเรยีนรู ้โดยการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
และศกึษาความพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์ จากการวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัสามารถ
สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 

การวจิยัครัง้นี้มจีดุประสงค ์คอื 1) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนของความสามารถการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรยีนการศกึษานอกระบบ ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์ 2) เพื่อประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนการศึกษานอกระบบในการจดัการ
เรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์กลุ่มตวัอยา่งคอื นกัเรยีนการศกึษานอกระบบ กองทพัภาคที ่3 ค่ายสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช ประจ า ทบ. 1/59และ 2/59 จ านวน 20คน ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive sampling) เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการเรยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์จ านวน 6 แผนแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการพูดภาษาองักฤษก่อนและ
หลงัการเรยีนรู ้และแบบประเมนิความพงึพอใจ ในจดัการเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท ี(t-test) 
แบบ dependent 
 
สรปุผลการวิจยั 

1.  ความสามารถการพูดของนักเรยีนหลงัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สูงกว่าก่อนการ
จดัการเรยีนรูอ้ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยระดบัคะแนนสูงขึน้รอ้ยละ24จากก่อนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยนกัเรยีนไดค้ะแนนรอ้ยละ 39 เป็น รอ้ยละ 63 หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรู ้ 

2.  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ผลปรากฏ
ว่านักเรยีนมรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมของนักเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู้แบบสตอรีไ่ลน์อยู่ใน
ระดบัมาก โดยคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่เท่ากบั 3.97 จากผลการประเมนิความพงึพอใจทัง้ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ความพงึพอใจด้านกระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์  2) ความพงึพอใจด้าน
เนื้อหา  3) ความพงึพอใจด้านครูผู้สอนและผู้วจิยั4) ความพงึพอใจสถานที่และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ 

0000 0000 
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การอภิปรายผล 
1.  การเปรยีบเทยีบวดัความสามารถการพูดของนักเรยีน ก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรู้ ผลการวจิยัในด้านการพูดนัน้พบว่า นักเรยีนมพีฒันาการด้านการพูดดีขึ้นก่อนมกีาร
จดัการเรยีนรู ้ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไวว้่าความสามารถการ
พดูภาษาองักฤษของนกัเรยีน หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สูงกว่าก่อนการจดัการเรยีนรู ้
ตามแนวทฤษฎแีบบสตอรีไ่ลน์ทัง้นี้เป็นเพราะการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์นัน้ช่วยสอนนักเรยีนโดย
มุ่งเน้น การคดิ วเิคราะห์ และมไีหวพรบิในการแก้ไขปญัหาในการด าเนินเรื่องในรูปแบบการ
สรา้งสถานการณ์จ าลอง ซึง่สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีเ่ขา้ใจเหตุและผลของการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในประจ าวนัได้ เพราะการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์เดมิร่วมกบัการ
แสวงหาความรู้ใหม่นัน้ ท าให้เกิดความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นในชัน้เรยีน พร้อมทัง้ช่วยให้
นักเรยีนสามารถรเิริม่ในด้านการพูดไดอ้ย่างอสิระมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมทิเชล
(Mitchell, 2016) กล่าวว่า รปูแบบการบูรณาการ การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์นัน้ กระตุ้นใหผู้เ้รยีน
ได้สร้างโลกที่มาจากจนิตนาการเพื่อให้ตวัละครในเรื่องมบีทบาทและสามารถสามารถพฒันา
ตวัเองต่อไปได้จากการศกึษาพบว่าผู้เรยีนมกีารตอบสนองรปูแบบการเรยีนในทางบวก พรอ้ม
ด้วยการปรบัปรุงในการกระตุ้นและความพึงพอใจกบักระบวนการการเรยีนรู้นี้ยิง่ไปกว่านัน้ 
ผูเ้รยีนยงัได้แสดงให้เหน็ถงึการปรบัปรุงทกัษะทางด้านภาษาองักฤษของพวกเขายงัพบอกีว่า
การเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์สามารถให้ประโยชน์ได้จากการประยุกต์ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการ
เรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ส าหรบัการสอนหลกัไวยากรณ์นอกจากนี้ยงัขยายความของกิจกรรม
เกี่ยวกับโครงเรื่องได้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในงานศิลปะ น่าจะเป็นประโยชน์เมื่อ
ท างานกบันักเรยีนทหารในสาขาภาษาศาสตรท์้ายที่สุดแล้วยงัพบว่าการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์
นัน้มปีระสทิธภิาพในวธิกีารสอนภาษาต่างประเทศส าหรบันักเรยีนทหารสาขาภาษาศาสตรใ์น
รสัเซยีและมศีกัยภาพทีจ่ะน าไปใชใ้นการสอนภาษาต่างประเทศอื่นๆและสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของปวณีาสุวรรณปกัษ์ (2558) ซึ่งได้ท าการวจิยัเรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษฟงั-พูดโดยการใช้วธิกีารเรยีนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ จากผลการวจิยัพบว่าการ
สอนการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารแบบสตอรีไ่ลน์มผีลต่อการพฒันาทกัษาดา้นการพูดของ
นกัเรยีน เฉลีย่แลว้ผ่านเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดหีลงัการเรยีนโดยใชแ้ผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์ 

2.  ดา้นความพงึพอใจของนักเรยีนต่อการจดัการแบบสตอรีไ่ลน์ผลการวจิยัสรุปการ
ประเมนิความพงึพอใจ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นระดบัมาก ซึง่ขัน้ตอนวธิกีารเรยีนรู้แบบ
สตอรีไ่ลน์มุ่นเน้นให้นักเรยีนได้เรยีนรูอ้ย่างอสิระ โดยนักเรยีนได้ร่วมกจิกรรมที่จดัให้นักเรยีน
แสดงสถานการณ์จ าลองจากแผนงานของกลุ่มตนเองและ แลกเปลี่ยนความรูท้ี่ตนได้จากการ
เรยีนทัง้ความคดิรเิริม่ สถานการณ์ กจิกรรม และการใช้ภาษากบัเพื่อนในกลุ่ม ก่อนที่จะมกีาร
น าเสนอท ากจิกรรมในชัน้เรยีน ซึ่งก่อนการจดัการเรยีนรู้นักเรยีนไม่รูว้่าจะเริม่ต้นท ากจิกรรม
อย่างไร ล าดบัเรื่องราว และก าหนดกระบวนการไปในทศิทางใด มจีุดประสงค์อย่างไร การ
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จัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ท าให้นักเรียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ์เดมิและความรูใ้หม่ของนักเรยีน และสามารถ
น าไปพัฒนานาความสามารถในด้านอื่นๆได้ ดงันั ้นนักเรียนจึงมีความพึงพอใจในการร่วม
กจิกรรมการจดัการเรยีนรูท้ี่เน้นให้นักเรยีนมสี่วนร่วมอย่างมาก เมื่อนักเรยีนได้รบัการจดัการ
เรยีนรู้ที่ตอบสนองตรงกับเป้าหมาย ความคาดหวงั  และบรรลุจุดประสงค์ในการเรยีนรู้จึง
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการจดัการเรยีนรู้ในระดบัมาก อีกทัง้นักเรยีนยงัได้รบัแนวทางที่
ถูกต้องส าหรับเริ่มต้นการพูดภาษาอังกฤษจาก การออกเสียง ( pronunciation) ค าศัพท ์
(vocabulary) ไวยากรณ์ (grammar) และความคล่องแคล่ว (fluency) โดยมผีู้สอนคอยแนะน า
และให้ความช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด ซึ่งในด้านการจดักิจกรรมการเรยีนรู้นัน้ผู้สอนมุ่งเน้นให้
ตวัอย่างการสนทนาและบทความที่เหมาะสมไม่ยากหรอืง่ายจนเกนิไป และส่งเสรมิให้นักเรยีน
แลกเปลีย่นความคดิอย่างอสิระ รวมทัง้ส่งเสรมิให้นักเรยีนพูดภาษาองักฤษอย่างอสิระหลงัจาก
การจดัเรยีนรู ้สิง่เหล่านี้ท าใหน้กัเรยีนเขยีนงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวามภาคภูมใิจต่อ
งานเขยีนของตน ดงันัน้นักเรยีนจงึมคีวามพงึพอใจในด้านการจดัการเรยีนรูโ้ดยวธิกีารเรยีนรู้
แบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัมากซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปวณีา สุวรรณปกัษ์(2558) ในการใช้
วธิกีารเรยีนการสอนแบบสตอรี่ไลน์ พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนภาษาองักฤษ 
โดยการใชแ้ผนการสอนแบบสตอรีไ่ลน์อยูใ่นระดบัด ี 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1.   การจดัการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มปีระโยชน์
ต่อการพฒันาการพูดภาษาองักฤษได้อย่างตรงประเดน็ และสามารถพฒันาความสามารถด้านการ
พูดของนักเรยีนในกลุ่มเก่ง และกลุ่มกลางได้เป็นอย่างดี นักเรยีนสนใจและร่วมกิจกรรมในการ
จดัการเรยีนรู้อย่างมาก วธิกีารเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์ช่วยให้นักเรยีนมคีวามสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษสูงขึน้ สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและความรูท้ี่ไดส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้
กบัทกัษะและภาษาแบบอื่นได ้ 

1.2.   ในระหว่างการจดัการเรยีนรู ้พบว่านักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนและมปีญัหาในการพูด
ภาษาองักฤษจากบทสนทนาและกิจกรรมที่ได้รบังานในชัน้เรยีน นักเรยีนมคีวามผดิพลาดใน
เรื่องการออกเสยีง ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา และโครงสรา้งประโยคที่มคีวามซบัซ้อน
มากกว่าประโยคเดี่ยว แต่หลงัจากการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์ นักเรยีนมพีฒันาการด้าน
การพดูภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ มคีวามกลา้แดสงออกในการพดูการแสดง และการเขา้ร่วมกจิกรรม 
เพราะเนื้อหาที่จะน ามาจดัการเรยีนรูจ้ะเน้นการท ากจิกรรมเป็นหลกั จงึท าให้นักเรยีนอ่อนทาง
ภาษาสามารถท ากจิกรรมรว่มกนัผูอ้ื่นและมโีอกาสทีจ่ะแสดงความคดิเหน็รว่มกนัได ้  
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1.3.  การจดัการเรยีนรูแ้บบสตอรีไ่ลน์มุ่งเน้นให้นักเรยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิในรูปแบบสถานการณ์จ าลอง และจุดประสงค์ในการพูด และไหวพรบิในการเลอืกใชภ้าษา 
ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สามารถน าไปใช้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้เช่น การ
พฒันาการอ่านและการเขยีนภาษาองักฤษและการสอนมุ่นเน้นเนื้อความทีม่จีุดมุ่งหมายชดัเจน
และรูปแบบที่แน่นอนนัน้จะท าให้การจดัการเรยีนรู้น่าสนใจต่อการพฒันาความสามารถให้กบั
นกัเรยีน  

2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1.  การจดัการเรยีนรู้แบบสตอรี่ไลน์มุ่งการพฒันาความสามารถได้ตรงตาม

จุดประสงค์การพูด เน้นศกึษาการท ากจิกรรม การด าเนินเรื่องและการสนทนาจากสถานการณ์
จริง ใช้ควรท าการวิจ ัยเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะอื่นๆ เช่น การอ่านและการเขียน
ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ซึง่การเลอืกการเรยีนรูล้กัษณะนี้เป็นสิง่ส าคญัต่อการเลอืกมาใชใ้ห้
นกัเรยีนสนใจ  

2.2.  ควรศกึษาและเปรยีบเทยีบการพูดภาษาองักฤษโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบสตอ
รีไ่ลน์ควบคู่กบัทกัษะอื่นๆ ไปดว้ย 
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แผนการจัดการเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายในหน่วยทหาร 
สาระความรูพ้ืน้ฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 
แผนที่ 1 เร่ือง การทักทายและการแนะน าตัว  ระยะเวลา  3  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานที่ 2.1  
 - มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร 
ตัวช้ีวัด 

- ทักทายและตอบรับ การทักทายเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
- แนะน าตนเองและแนะน าผู้อ่ืนตามมารยาทที่ดีทางสังคม 

สาระส าคัญ 
- การพูดสนทนาโต้ตอบเป็นสื่อสารระหว่างบุคคลในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง โดยใช้ 

กิจกรรมและสถานที่ทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้  
จุดประสงค์การเรียนรู้  

- เข้าใจความหมายและสนทนาการทักทายและการแนะน าตัวในสถานการณ์จริงได้ 
- เข้าใจความหมายและสนทนาการทักทายและการแนะน าตัวได้ทางการทหารในสถานการณ์จริงได้ 

เนื้อหา 
 1. การทักทาย  
         - Good morning  สวัสดีตอนเช้า 
 - Good night  ราตรีสวัสดิ์ 
 - Hello / Hi  สวัสดี (กันเอง) 
 
 - How are you?  สบายดีไหม 
 - How are you doing  สบายดีไหม 
 - How do you do?  สบายดีไหม 
 
 - Fine, thanks, and you?     สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ 
 - How do you do? สบายดี 
 - Very well                                     สบายดีมาก 
 - So so.                                           ก็ง้ัน ๆ 
 - Not (too) bad                             ก็ไม่เลว 
 2. การแนะน าตัว 
 2.1. การแนะน าตนเองแบบเป็นกันเอง 
  - Hello. (ทักทาย) สวัสด ี
  - My name’s ..... (บอกชื่อ) ฉันชื่อ ... 
  - I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม) ฉันมาจากประเทศไทย 
  - Glad to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 

  - Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก 



 
 

 
2.2. การแนะน าตนเองแบบเป็นทางการ 

  - May I introduce myself?  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  - Let me introduce myself.  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  - My name is .... ฉันชื่อ .... 

  - Nice to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 
 2.3 การแนะตัวแบบทั่วๆไป 
  - You can call me .... (ชื่อเล่น) คุณสามารถเรียกฉันว่า ... 
  - I’me 18 years old. อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 
  - My birthday’s the 28th of August 1995.    เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 

  - My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. 
    อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา 

 
3. การแนะน าตัวทางการทหาร 
 3.1. ค าศัพท์ เกี่ยวกับ ยศ, เหล่า, ต าแหน่ง, สังกัด และสถานที่ราชการ 
 3.2. การแนะน าตัวแบบเป็นทางการ 
  3.1.1. การทักทาย  
  -  Good morning, Sir  
   ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในเครื่องแบบทหาร 

- Good morning ladies and gentlemen. / Good morning, everyone.  
   ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในในชุดไปรเวท (แบบทั่วไปอย่างสุภาพ) 
  - Good morning, everyone. / Hi, everyone / Hi all 
   ผู้มียศน้อยกว่าหรือเทียบเท่า (เป็นกันเอง) 
  3.1.2. การแนะน าชื่อ – ยศ ต าแหน่ง และสังกัด 
   - My name is Sgt. ………….. I'm a commander of ……….…. of …………… 
    ยศ (เขียนเต็มหรือเขียนย่อได้แต่ต้องอ่านเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและสังกัด  
   - I work about…………. 
    กระผมท างานเกี่ยวกับ................. 
 3.3. การรายงานแบบทหาร (Military’s Reporting) 

 3.3.1. การรายงานในการรวมพลประจ าวันของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  
 3.3.2. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของนายทหารเวร 
 3.3.3. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของเสมียนเวร 
 3.3.4. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของสิบเวรกองร้อย 
 3.3.5. การแสดงการเคารพธงชาติ 

 
 
 
 



 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้  
- ครูทักทายผู้เรียนและพูดคุยกับนักเรียนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของ

กองทัพไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ครูยกตัวอย่างสถานการณ์และซักถามกับผู้เรียนถึงความส าคัญของการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เพ่ือทราบปัญหาและความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน  
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้และการแสวงหาข้อมูล 

- ครูแจกแบบเรียนและใบความรู้ให้กับผู้เรียนศึกษาไปพร้อมๆกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซัก-ถาม 
เนื้อหาในการกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - ครูสอน ค าศัพท์ วลี ไวยากรณ์ของบทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย การแนะน าตัว และการแนะน าตัว
ทางการทหารแก่ผู้เรียน จากแบบเรียนวิชา การพูดภาษาอังกฤษทางการทหาร 

- ครูให้ผู้เรียนชมตัวอย่างบทสนทนาจากอินเตอร์เน็ต: บทสนทนาการทักทาย การแนะน าตัว และการ
แนะน าตัวทางการทหาร  

ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติและน าไปประยุกต์ใช้ 
 - ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกิจกรรมเรื่อง การพูดทักทาย การแนะน าตัว และการแนะน าตัวทางการทหาร
สถานการณ์ต่างๆ จากบทเรียนฯและบทสนทนาที่ครูให้ชมจาก YouTube และแต่งบทสนทนาส าหรับการจัด
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 - ครูเลือกสถานที่ให้กลุ่มผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการแสดงเรื่อง การพูดทักทาย การแนะน าตัว และ 
การแนะน าตัวทางการทหาร 
 - กลุม่ผู้เรียนเตรียมการแสดงและอุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานที่นั้นๆ  
 - กลุ่มผู้เรียนจัดกิจกรรมท าการแสดง เรื่อง การพูดทักทาย การแนะน าตัว และการแนะน าตัวทาง
การทหาร โดยมีครูและกลุ่มผู้เรียนอ่ืนๆ สังเกตและวิเคราะห์การแสดง 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล  
- ประเมินด้านความรู้จากใบงาน 
- ประเมินด้านทักษะจากงานกลุ่มและกิจกรรม 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
- จัดสถานที่ในการเรียน  
- สื่อ/อุปกรณ์ ได้แก่ บทความและวีดีทัศน์ในอินเตอร์เน็ต 
- แบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษทางการทหาร 
- ใบความรู้ 
- ใบงาน  

การวัดและประเมินผล 
 - สังเกตจากการออกเสียงที่ถูกต้องของภาษาอังกฤษ 
 - สังเกตจากการพูด และการเลือกใช้ค าศัพท์ที่ถูกต้อง เหมาะสมต่อเหตุการณ์และกาลเทศะ 
  - สังเกตจากไวยากรณ์ และการสื่อสารทางภาษา 
 - สังเกตจากอากัปกิริยา และความเป็นธรรมชาติของภาษา 
 
 



 
 

 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
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ลงชื่อ ....................................................ผู้สอน 
   (.................................................) 

 วันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
การทักทาย คือการเปิดประเด็นในการสนทนาอย่างหนึ่งท่ีท าให้มนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กัน

การทักทายส่วนใหญ่มักเร่ิมต้นด้วยการพูดว่า สวัสดีคะ/ครับ และกล่าวต่อไปว่า สบายดีหรือคะ/
ครับ แต่ต้องพิจารณาส่วนประกอบอื่นๆด้วย เช่น ความสนิทสนม อย่างไรก็ตามการทักทายไม่ควร
ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของกันและกัน และไม่ควรใช้ถ้อยค าให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่สบายใจ  

 
 
 การทักทายแบบเป็นทางการ 
 Good morning  สวัสดีตอนเช้า 
     Good afternoon  สวัสดีตอนเที่ยง 
 Good evening  สวัสดีตอนเย็น 
 Good night  ราตรีสวัสดิ์ 
 
 การทักทายแบบไม่เป็นทางการ (เป็นกันเอง) 
 Hello / Hi  สวัสดี (กันเอง) 
 Hi all  สวัสดีทุกคน 
 Hi y’all (ไฮ โยว่)  สวัสดีทุกคน 
 ** ค าว่า Y’all เป็นภาษาสแลง (Slang) มาจากค าว่า you + all ค านี้ส่วนมากคนภาคใต้ของอเมริกา
หรือคนเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันมักพูดกัน 
 

 

ใบความรู้ที่ 1 
การทักทายและการแนะน าตัว 

การทักทาย  (Greeting) 



 
 

 
 การถามการทักทาย 
 How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)  สบายดีไหม 
 How are you doing? (อเมริกัน)  สบายดีไหม 
 How do you do? (อังกฤษ)  สบายดีไหม 
 ** ถ้ามีคนถามประโยคนี้มักตอบกลับว่า How do you do? ซึ่งก็แปลว่าสบายดีเหมือนกัน 
 How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่) สบายดีไหม 
 How have you been? (นานๆ เจอกันที) สบายดีไหม 
 
 การตอบการทักทาย 
 Fine, thanks, and you?     สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ 
 How do you do? สบายดี 
 Good.                                           สบายดี 
 Very well                                     สบายดีมาก 
 So so.                                           ก็ง้ัน ๆ 
 Not (too) bad                             ก็ไม่เลว 
 Great!                                         เยี่ยม, วิเศษ 
 ** การทักทาย Hi How are you? ในบางครั้ง ผู้ถามอาจไม่ต้องการค าตอบก็ได้ เช่น  
พนักงานขาย :  Hi How are you? Which dress do you want to buy? 
สมศรี :  That’s red dress. 
 
 ตัวอย่างท่ี 1 บทสนทนาการทักทาย 
Tom:  Good morning, Jane! How are you doing? 
Jane:   Good morning, Tom! I’m fine, thanks. How about you? 
Tom:   I’m fine, thank you. Where are you going? 
Jane:   I’m going to the library. Do you want to come? 
Tom:   Sorry. My class starts in five munities. 
Jane:  See you later. 
Tom:   Goodbye. 
 
 ตัวอย่างท่ี 2 บทสนทนาการทักทาย 
Adam: Hi! How do you do? 
Andy: Hi How do you do? 
Adam: Where are you? 
Andy: I will go to shopping 
Adam: Ok see you. 
Andy:  Bye. 
 



 
 

 
 
การแนะน าตัวเอง  คือการท าความรู้จักกับบุคคลท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือผู้มี

ความคุ้นเคยกันแต่ไม่สนิทสนมกันก็ได้ ซึ่งก่อนท่ีจะรู้จักกัน ย่อมจะต้องมีการแนะน าให้รู้จักกัน 
เพื่อคุยเรื่องอื่นๆ ต่อไป  

 

 การแนะน าตนเองแบบเป็นกันเอง 
  Hello. (ทักทาย) สวัสด ี
  My name’s ..... (บอกชื่อ) ฉันชื่อ ... 
  I’m from Thailand. (ข้อมูลเพ่ิมเติม) ฉันมาจากประเทศไทย 
  Glad to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 

  Nice to meet you too.  ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน 
 
การแนะน าตนเองแบบเป็นทางการ 

  Good morning. (ทักทาย) สวัสด ี  
  May I introduce myself?  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  Let me introduce myself.  ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
  My name is .... ฉันชื่อ .... 

  Nice to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก 
 

 การแนะตัวแบบท่ัวๆไป 
  You can call me .... (ชื่อเล่น) คุณสามารถเรียกฉันว่า ... 
  I’me 18 years old. อายุ 18 ปี เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 
  My birthday’s the 28th of August 1995.    เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 

  My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. 
  อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา 

การแนะน าตัวเอง  (Introduction) 



 
 

** การแนะน าตัวนั้น สามารถกระท าได้หลายแบบ ได้แก่ การแนะน าตัวเองกับบุคคลที่ 2 การแนะน าตัว
บุคคลที่ 2 ต่อบุคคลที่ 3 หรือการแนะน าตัวเองหน้าชั้นเรียนเป็นต้น 

 
 เพิ่มเติม   การกล่าวลาและการตอบรับ 
 การกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. การกล่าวลาหลังพูดคุยกันแล้ว 
A : Good-bye. 
B : Good-bye.  

      See you later. 
   2. การกล่าวลาก่อนเดินทาง 

    2.1. กรณีส่งชาวต่างชาติเดินทางกลับบ้าน 
              A : Have a safe  journey back  home. 
              B : Thank you. 

         2.2. อาจพูดด้วยข้อความสั้น ๆ  
        A : Bon voyage! 
        B : Thank you. 

       3. การกล่าวลาทางโทรศัพท์ 
A : I’ll have a meeting in five minutes. Bye now.  
B : O.K. Bye. I’ll call you later. 

  4. การกล่าวลาหลังงานเลี้ยงเลิก 
        A : Thank you for this lovely meal.  
        B : You’re welcome. Bye. 
        A : Bye! 

  5. การกล่าวลาก่อนเข้านอน   
A : Good night. 
B : Good  night. 
A : Sleep well. Good  night. 
B : Thank you. Good night. 

  6. การตอบรับการกล่าวลาในโอกาสต่าง ๆ 
       - Good-bye. 
       - Bye. 
       - See you. 
       - Good night. 
       - See you later. 
       - I’ll call you later. 
 
 
 



 
 

 
 

 ตัวอย่างท่ี 1 บทสนทนาการแนะน าตัวเอง 
Let me introduce myself. My name is. Janthai  ฉันขออนุญาติแนะน าตัวเอง ดิฉันชื่อจันทร์ไทย 
My nickname is Som-O     ชื่อเล่นของฉันคือ ส้มโอ 
I am studying at ABCDEFG School.    ฉันก าลังศึกษาอยู่โรงเรียน ABCDEFG 
I am studying in grade 12.    ฉันก าลังเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6 
My major was science – math.    สายการเรียนวิทย์คณิต 
I live in Khon Kaen.     ฉันอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น 
I live with my parents.     ฉันอยู่กับพ่อแม่ 
I have two brother and a sister.   ฉันมีน้องชาย2คนและน้องสาวอีก1คน 
My hobby is drawing pictures.    งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ 
My favorite sport is karate.     กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาคาราเต้ 
 
 ตัวอย่างท่ี 2 บทสนทนาการทักทาย 
My name is Adam Porter    ฉันชื่อ อดัม พอตเตอร์   
You can call me Mo.     ชื่อเล่นของฉันชื่อ Mo 
I’m 18 years old.      ฉันอายุ 18 ปี 
My birthday is the 28th of August 1995.  เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2538 
I’m studying at Amnatcharoen School.  ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอ านาจเจริญ  
I want to visit Japan, Korea, China Singapore and so on. 
อนาคต อยากไปเที่ยวต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์เป็นต้น 
My favorite food is Noodle and Pad Ka Prao. 
อาหารที่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว ผัดกระเพรา 
My favorite color is blue green and navy blue. 
สีที่ชอบ สีฟ้า เขียว น้ าเงิน 
My motto is ” not to be the future of the nation but to be the present time of the nation”. 
คติประจ าตัว จะไม่เป็นอนาคตของชาติ แต่จะเป็นปัจจุบันของชาติ 
 



 
 

 
 
 

 
การแนะน าตัวเองทางการทหาร เป็นขนมธรรมเนียมท่ีมีมาช้านาน เมื่อมีการย้ายมารับ

ราชการที่แห่งใหม่ ทหารจะมีการแนะน าตัวเองต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 

  
การแนะน าตัวทางการทหาร 

 1. การทักทาย 
  Good morning, Sir  
  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในเครื่องแบบทหาร 
  Good morning, Madam 
  ภริยาผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในเครื่องแบบทหาร 
 ** หากภริยาของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่าเป็นทหาร ต้องใช้ค าว่า Sir ด้วยเช่นกัน 
  Good morning ladies and gentlemen. 
  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า ในในชุดไปรเวท (แบบทั่วไปอย่างสุภาพ) 
 ** ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานที่ หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่าอยู่ในสถานที่
ราชการ ก็ควรใช้ Sir หรือ Madam  
  Good morning, everyone. / Hi, everyone / Hi all 

การแนะน าตัวเองทางการทหาร  (Military’s Introduction) 



 
 

  ผู้มียศน้อยกว่าหรือเทียบเท่า (เป็นกันเอง) 
 2. การแนะน าชื่อ – ยศ ต าแหน่ง และสังกัด 

 My name is Sgt. ………….. I'm a commander of ……….…. of …………… 
 ยศ (เขียนเต็มหรือเขียนย่อได้แต่ต้องอ่านเต็ม) ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและสังกัด  
 ** การแนะน าตัวเองต้องเป็นภาษาสุภาพและทางการทั้งสิ้น 

ตัวอย่างท่ี 1 การแนะน าตัวเองทางการทหาร 
Good morning, Sir! 
I am Sgt. Adam Porter. I'm a commander of budget clerk of 3rd Army Support Command. 
I work about controlling budget at budget branch of 3rd Army Support Command. Sir! 
 
 
 

 
การรายงานแบบทหาร คือการรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความ

ปกติและความไม่ปกติประจ าวัน และการแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ การเคารพ      
ธงชาติ ขึ้น – ลง เป็นต้น 

 
ตัวอย่างท่ี 2 การการายงานตัวทางการทหาร 

1. การรายงานในการรวมพลประจ าวันของกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
 -  Attention!  Respect, Commanding General, 3rd Army Support Command 
  แถว – ตรง, แสดงความเคารพ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
  Present, Arms, I am Capt. Adam Porter 
   ตรงหน้า, วันทยหัตถ์  กระผม ร้อยเอก อดัม พอตเตอร์    
   Active duty officer for 3rd Army Support Command 
  เป็นนายทหารเวร กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
   90 Soldiers ready for the briefing. Sir 
   ได้น าก าลังพลมารับฟังค าชี้แจ้งมีจ านวนยอดทั้งสิ้น 90 นาย ครับ 
   Parade, Rest 

การรายงานแบบทหาร (Military’s Reporting) 



 
 

   ตามระเบียบ, พัก 
 2. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของนายทหารเวร 

 -  I am Capt. Adam Porter 
  กระผม ร้อยเอก อดัม พอตเตอร์  
   Active duty officer for 3rd Army Support Command 
  เป็นนายทหารเวรประจ ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
   The situation is in normal. Sir  
   ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ 
 
 

 3. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของเสมียนเวร 
 - I am Sgt. Andy Walker 
  กระผม สิบเอก แอนดี้ วอคเกอร์ 
   Active duty Clerk for 3rd Army Support Command 
  เป็นเสมียนเวรประจ ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
   The situation is in normal. Sir  
   ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ 

 4. การรายงานการรักษาการณ์ (รายงานเวรฯ) ของสิบเวรกองร้อย 
 -   I am Sgt. Oliver Peter 
  กระผม สิบเอก โอลิเวอร์ ปีเตอร์  
   Active duty Sergeant for Headquarters Company 3rd Army Support  
  Command 
  เป็นนายสิบเวรกองร้อยกองบังคับการ ประจ ากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 
  The situation is in normal. Sir 
   ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ 

 5. การแสดงการเคารพธงชาติ 
  - Respect the national anthem. Attention! .... Parade, rest 

   ท าความเคารพธงชาติ แถวตรง...(ร้องเพลงชาติไทย)...ตามระเบียบพัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

เหล่าทหารบกไทย (Royal Thai Army Corps) มี 17 เหล่า 
เหล่ารบ (Combat Corps/Branch Of Service)  
เหล่าทหารราบ  (ร.)  Infantry Corps  
เหล่าทหารม้า  (ม.)  Cavalry Corps  
 
เหล่าสนับสนุนการรบ (Combat Support Corps/Branch Of Service)  
เหล่าทหารปืนใหญ่  (ป.)  Artillery Corps  
เหล่าทหารช่าง  (ช.)  Engineer Corps  
เหล่าทหารสื่อสาร  (ส.)  Signal Corps  
เหล่าการข่าว  (ขว)  Intelligence Corps  
 
เหล่าช่วยรบ (Combat Service Support Corps/Branch Of Service)  
เหล่าทหารพลาธิการ  (พธ.)  Quartermaster Corps  
เหล่าทหารการเงิน  (กง.)  Finance Corps  
เหล่าทหารพระธรรมนูญ  (ธน.)  Judge Advocate General’s Corps (JAGO) 
เหล่าทหารขนส่ง  (ขส.)  Transportation Corps (TC)  
เหล่าทหารแพทย์  (พ.)  Medical Corps (MC)  
เหล่าทหารการสัตว์  (กส.)  Veterinary Corps (VC)  
เหล่าทหารสรรพาวุธ  (สพ.)  Ordnance Corps (OC)  
เหล่าทหารสารบรรณ  (สบ.)  Adjutant General Corps (AGC)  
เหล่าทหารสารวัตร  (สห.)  Corps of Military Police (CMP)  
เหล่าดุริยางค์  (ดย.)  Band Corps 
เหล่าทหารแผนที่  (ผท.)  Survey Corps  
 
เหล่าพิเศษ (Special Corps/Branch Of Service)  
เหล่าเสนาธิการ  (สธ.)  General Staff Corps  
 
[หมายเหตุ: พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง คือ นายทหารที่จบหลักสูตรเสนาธิการแล้ว และปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเสนาธิการที่ครองยศไม่ถึงพันเอกอัตราเงินเดือนพิเศษต้องติดเครื่องหมายเหล่าเดิมของตนเองแทนที่
จะเป็นเครื่องหมายเหล่าเสนาธิการ] 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 1. ให้ผู้เรียนแต่งบทสนทนา โดยการใช้ ค าถามหลัก (key questions) เป็นตัวด าเนินเรื่อง 
อย่างน้อย 4 ค าถามหลัก ได้แก่ เรื่องอะไร ใคร ท าอะไร ท่ีไหน เมื่อไร อย่างไร เป็นต้น 

2. จัดกิจกรรมการแสดงโดยจ ารองเหตุการณ์จากบทเรียนท่ี 1 เร่ืองการทักทายและการ
แนะน าตัว  
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ใบงานที่ 1 
การทักทายและการแนะน าตัว 




